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Lelu- ja lastenvaatekeräys! 
 
Seuramme yleiskokous päätti järjestää 
lelu ja lastenvaate keräyksen, lahjoit-
taakseen ne myöhemmin ilmoitetta-
vaan kohteeseen. Lahjoituskohde tulee 
olemaan joku Thessalonikin orpoko-
deista tai vastaava. 
 
Seuran jäseniä pyydetään pikkuhiljaa 
keräämään yhteen ne lelut ja vaatteet 
jotka haluavat lahjoittaa. 
 
Maalis-huhtikuun aikana lahjoitettavien 
lelujen ja vaatteiden on oltava ehjiä ja 
puhtaita. 
 

KAIKKI MUKAAN! 

Kuvataidekäytäntöä Kreikan Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivillä Haniassa 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Arvoisat tiedotteemme lukijat,  
 
Vuosi on taas vierähtänyt ja kädessänne (tai 
tietokoneenne näytöllä) on nyt seuramme 
tämän vuoden ensimmäinen tiedote. 
 
On ilo katsoa kulunutta vuotta taaksepäin ja 
huomata miten aktiivinen seuramme on ol-
lut. Pikkujoulut ja keilailukilpailu oli taas ylei-
sömenestys ja seuramme avusti kuluneena 
toimintavuotenaan mm. Ikoninäyttelyn jär-
jestelyissä sekä Suomen delegaatiota EU 
Thessalonikin huippukokouksessa. 
 
Osa tapahtumista on saanut osakseen pie-
nemmän osanoton. Olen kuitenkin iloinen 
siitä, että seuramme yleiskokouksessa kaikki 
yksimielisesti halusivat pitää näistäkin toi-
minnoista kiinni.  
 
On toivottavaa että mahdollisimman moni 
tulisi mukaan näihinkin tapahtumiin, tieten-
kin sen mukaan miten kukin voi. Seuramme-
han ei ole tarkoitus olla jäsenilleen taakka 
vaan ilon ja virkistyksen tuottaja. 
 
Seuramme tiedotteelle on pitkin vuotta tullut 
kiitosta niin jäseniemme kuin muidenkin lu-
kijoiden keskuudesta ympäri maailmaa. Tie-
dote osaltaan on tehnyt seuraamme tunne-
tuksi maailmalla.  
 
Seuramme kirjastolle on vihdoinkin löydetty 
uudet tilat, vuosia kestäneen etsinnän jäl-

keen. Tilat on nyt kunnostettava ennen kuin 
pääsemme siirtämään seuramme kirjat sa-
man katon alle. 
 
Seuramme virallisista säännöistä on ilmes-
tynyt suomenkielinen käännös ja ne toimi-
tetaan pyynnöstä kaikille seuran jäsenille. 
Jäsenethän ovat jo saaneet viralliset krei-
kankieliset säännöt. 
 
Yleiskokous päätti alkaneella kaudella mm. 
osallistua taas Thessalonikin kansainvälisille 
ruokafestivaaleille sekä järjestää kevätret-
ken Larissaan tapaamaan seuramme siellä 
asuvia jäseniä.  
 
Yleiskokous päätti myös järjestää lelu ja las-
tenvaatekeräyksen. lahjoittaakseen ne 
myöhemmin kevään aikana ilmoitettavalle 
taholle.  
 
Tiedotteen tässä numerossa alkaa uusi 
palsta ”ilmoituksia”, jossa tiedotteemme lu-
kijat voivat ilmoittaa muutamalla rivillä halu-
amistaan asioista, esim. myydään, vuokra-
taan jne. Tiedotteen toimikunta pitää itsel-
lään oikeuden olla julkaisematta tiedottee-
seemme sopimattomia ilmoituksia. 
 
Toivotan teille kaikille oikein hyvää alkanutta 
kevättä sekä omasta että seuramme johto-
kunnan puolesta 
 
Marko Suomalainen 
puheenjohtaja 

 
Kreikan Suomi-koulujen opettajien 
koulutuspäivät Haniassa 7.- 8.2.2004 
 
Meillä Thessalonikin Suomi-koulun kolmella 
opettajalla oli ilo osallistua sarjassa kolman-
siin Kreikan Suomi-koulujen opettajien kou-
lutuspäiviin helmikuun alussa. Kreetan Hani-
assa järjestetyt päivät tarjosivat paljon uutta 
ajateltavaa, uutta intoa ja mukavia hetkiä 

Pohjois-Kreikan 
Suomi-Seuran Tiedote 

SEURAN JOHTOKUNTA  Pankkiyhteys:  
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen puh. 2310 868167 Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen puh. 2310 412749  
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Haluamme 
Sinut! 

Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävä. 
Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-
Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan. • Suomi-Seura on 
voittoa  tavoittelematon  järjestö,  joka  toimii  jäsenmaksujen  avulla.  
• Neuvontapalvelumme  tietää,  auttaa,  opastaa  olitpa  muuttamas-
sa ulkomaille esimerkiksi asumaan, opiskelemaan tai vaikkapa palaa-
massa kotimaahan. • Haluatko verotustasi alennettavan, seniori-
huollon paranevan, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän?  

 
 

    Liity  jäseneksi.  .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mariankatu 8 
00170 Helsinki 
puh. +358-(0)9-684 1210 
Fax +358-(0)9-6841 2140 
email suomis@suomi-
seura.fi 
http://www.suomi-seura.fi 
 
 

 

[   ] Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi: 
 
Nimi ............................................................................................ Synt. aika .................…...... 
Osoite ...........................................................................................................................…....... 
Maksan jäsenyyden vuodelle/ vuosille .............................. Jäsenmaksu 21 euroa / USD 23 
kalenterivuodelta. Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat 
liittyä Suomi-Seuraan. Perheenjäsenen jäsenmaksu 10 euroa / USD 11 kalenterivuodelta. 
Nimi/ nimet ....................................................................................................................…....... 
 
[   ] Lähettäkää minulle lasku  [   ] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard) 
Maksan .............. euroa / USD  kortin nro ................….............. voimassaolo ...……...... 
 
............................................ …................................…................................................. 
Päivämäärä   Allekirjoitus 
 

Lähetä osoitteella: 
SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland 
 

 

 

Hyvä Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedotteen lukija 
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hauskassa ja välittömässä seurassa. Tutus-
tuimme useisiin uusiin kasvoihin sekä tapa-
simme vanhoja tuttuja jopa vuosien takaa ja 
mikä varmasti parasta – vaihdoimme ajatuk-
sia Suomi-koulun opettajien arjesta. Erityi-
sen mukavalta tuntui, kun suurlähettilääm-
me Ole Norrback puolisoineen sekä hallin-
nollinen avustaja Leena Vuorio olivat tiiviisti 
mukana näillä koulutuspäivillä. On mukava, 
että olemme saaneet suurlähettilään, joka 
on aidosti kiinnostunut tekemästämme työs-
tä ja on valmis auttamaan asiassa kuin asi-
assa. Hyvä Ole ja Leena ! 
 
Länsi-Kreetan upeat, jäänsinistä hehkuvat 
vuoret toivottivat meidät tervetulleiksi per-
jantai-iltana. Majoitus oli järjestetty Christi-
na-hotelliin kaupungin kupeessa. Meri kutsui 
houkuttelevasti syliinsä, mutta ohjelmamme 
oli aika täysi, joten varsinaista vapaata ei 
meille jäänyt kuin lauantai-iltana, jolloin kier-
telimme Hanian vanhassa kaupungissa. 
 
Lauantain ohjelmassa oli psykologi Anna 
Kettusen esitys leikki-ikäisen kehitystehtä-
västä. Rohkeita puhetyöläisiä kun olemme, 
parituntisen aikana aihe rönsyili tietysti o-
mista kokemuksistamme taas takaisin leikki-
ikäisiin, mutta varmasti tämäntyyppinen 
vuoropuhelu luennoitsijan ja yleisön välillä 
on hedelmällisempää kuin passiivinen vas-
taanottaminen, ylhäältä alaspäin. Mieleeni 
jäi erityisesti leikki-ikäisen “psykologinen ta-
voite” eli pyritään kehittämään lapsessa roh-
keutta ja määrätietoisuutta “elämän työka-
luiksi”. Siinä on haastetta myös Kreikan Suo-
mi-kouluille. 
 
Riitta Douhaniaris kertoi OPH:n koulutuspäi-
vistä kesällä 2003, sillä monikaan meistä 18 
osallistujasta ei ollut päässyt kyseiseen se-
minaariin. 
 
Erityisopettaja Maarit Karinen luennoi meille 
lukihäiriöistä, tai ehkäpä lähinnä hänen an-
tinsa meille oli tiivistettynä tämä: Älä lannis-
tu lapsen edessä. Anna aikaa lapselle kehit-
tyä, onnistua ja epäonnistua. Ole oma itsesi. 
Kehitystä tapahtuu, jokainen osaa, mutta 
omalla ajallaan! Maarit kertoi meille veden 
merkityksestä aivotoiminnassa ja antoi hyö-
dyllisiä nettivinkkejä aiheesta kiinnostuneille. 
 
Hanian opettaja Eija Ellinas oli valmistanut 
mielenkiintoisen projektin siitä, kuinka kuva-
taidetta voi käyttää erityisesti Suomen histo-
rian opetuksen välineenä. Piirsimme hiilellä 
toisiamme suurille paperiarkeille, jonka jäl-
keen “vaatetimme” itsemme tietyn historian 
ajankohdan tyylillä. Hanian koulu sai upeita, 
reheviä “maalauksia” seinilleen! 
 
Iltapäivällä siirryimme Suomi-koulun tiloihin. 
Hanian suomalaiset olivat joukolla valmista-
neet meille supisuomalaisen makuista liha-
soppaa ym. herkkuja. Kahvit ja korvapuustit 
kruunasivat aterian! Kaikki Kreikan Suomi-
koulut olivat tuoneet “tuliaisina” koulujen 
juhlaohjelmistoa, jota sitten esittelimme toi-
sillemme. Täytynee erikseen mainita, että 
Rodoksen ja Thessalonikin koulut tarjosivat 
muhkeimmat tuliaiset! 
 

Suomen suurlähetystö tarjosi meille ikimuis-
tettavan illallisen lähitavernassa, missä nau-
timme kreetalaisista alkupaloista ja erityises-
ti elävästä musiikista ja tanssista! Allekirjoit-
tanutkin ihastui kreetalaiseen rakiin, mitä 
täytynee pitää ihmeenä! Paikalliset ihasteli-
vat kanssamme suurlähettilään ja vaimonsa 
aktiivista osallistumista sirtakin ja kalama-
tianoksen pyörteisiin…hyvä Suomi! 
 
Sunnuntaina Anna Kettunen jatkoi murrosi-
käisen kehitystehtävästä. Hurjalta kuulosti, 
että Suomessa 2000 poikaa syrjäytyy vuosit-
tain! Poikien murrosikä ajoittuu juuri yläas-
teen alkuun, eli hieman myöhempään ajan-
kohtaan kuin tytöillä. Erityisesti muutto toi-
selle paikkakunnalle, vanhempien ero tai sai-
raus ovat suuria uhkia, jotka pitää käsitellä 
yhdessä nuoren kanssa. Anna kehotti meitä 
käyttämään “lainattuja tunteita” eli videoita, 
lehtiä , kirjoja opetuksessa nuorten kanssa. 
 
Pirjo Vainio-Stefanis Rodokselta kertoi meille 
hyvin konkreettisia vinkkejä, miten tukisim-
me oppilasta hyväksi kirjoittajaksi. Mielipitei-
den vaihto kävi vilkkaana ja moni opettaja 
kertoikin oppineensa paljon uutta tai saa-
neensa hyviä ideoita. 
 
Hanian Petra Voipio ja meidän Simo Haavis-
to toivat terveisensä Suomi-koulujen opetta-
jien täydennyskoulutuskurssilta, joka pidet-
tiin Helsingissä viime kesänä. 
 
Paikallinen uusi tv-kanava kävi meitä kuvaa-
massa ja haastattelemassa, joten julkisuutta 
saimme ainakin Kreetalla! Lopussa suurlä-
hettiläämme kutsui meidät kahden vuoden 
kuluttua Ateenaan koulutuspäiville. Hän yrit-
tää saada meille luennoitsijoita Suomesta 
asti! Juttelimme koulujen tulevaisuuden nä-
kymistä. Muutamissa kouluissa oppilasmää-
rät tulevat pienenemään, toisissa taas suo-
malaiskreikkalaista jälkikasvua on enemmän. 
Näimme erittäin tärkeänä sen, että yhteis-
työtä koulujen välillä laajennetaan, ainakin 
tietokoneiden välityksellä. Koulujen viikon 
mittaisesta kesäleiristä keskustelimme jäl-
leen. Rodoksella olisi tilat, mutta tiivistä 
suunnittelu- ja järjestelytyötä tarvitaan 
KAIKKIEN taholta. 
 
Hanian Reetta Oksalampi-Kokkinakis lausui 
päätössanat. Pirjo kiitti Hanian koulun ja 
seuran väkeä meidän kaikkien puolesta hy-
vin organisoiduista koulutuspäivistä. Hotelli 
ja paikallinen supermarket sponsoroivat kou-
lutusta. Tilat olivat upeat, luennoitsijat hyvin 
valmistautuneita ja mikä tärkeintä, meillä oli 
hyvä olla yhdessä! 
 
Thessalonikin Suomi-koulun opettajat 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Jaana Karhunen Kantapöytä -ohjelmassa 
 
Seuran varapuheenjohtaja Jaana Karhunen 
osallistui ulkosuomalaisten Kantapöytä-radi-
olähetykseen 13.12.2003 ja ohjelmaa tuot-
taa YLE Radio Finland. Joulukuisessa lähe-
tyksessä paneuduttiin eri maiden ja kansalli-
suuksien joulunviettoon ja joulunajan perin-
teisiin. 

Seuran sihteeri Kantapöytä -ohjelmassa 
 
Seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis 
kertoi 28.02.2004 suorassa radiolähetykses-
sä Kreikan väestön mahdollisesta liikaliha-
vuudesta ja terveysriskeistä koskien koului-
käisiä lapsia. Thessalonikin Ravitsemusalan-
instituutin tuoreen tutkimuksen mukaan 
kreikkalaisista koululaisista peräti 20% on 
ylipainoisia ja 35% kouluikäisistä lapsista ei 
syö lainkaan aamiaista! Hälyttäviä tutkimus-
tuloksia kenelle tahansa purtavaksi!! 
 
Kantapöydän studiossa olivat paikalla Kan-
santerveyslaitoksen tutkija Marjaana Lahti-
Koski ja vastaava toimittaja Salme Unkuri. 
 
YLE Radio Finland – Kantapöytä (la klo 
09.30 – 10.15 ). Puh. +358 9 2418250 
 
Adventtijumalanpalvelus 06.12.2003 
 
Kreikkalaisevankelisessa kirkossa pidettiin 
adventtijumalanpalvelus Suomen itsenäi-
syyspäivänä ja tilaisuudesta vastasi Rodok-
sen turistipappi Jouko Sihvo. Juhlavan tilai-
suuden jälkeen kirkkoväki poikkesi kirkko-
kahveilla ja seuralaisilla oli tilaisuus vaihtaa 
kuulumisia Suomeen palaavan pappi Jouko 
Sihvon seurassa. 
 
Pikkujoulut 14.12.2003 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perinteiset 
pikkujoulut pidettiin seuran kantapaikassa eli 
tavernassa “1901”. Paikalle oli saapunut 
suuri määrä osanottajia ja jouluiseen tyyliin 
koristeltu taverna täyttyi Pohjois-Kreikan 
suomalaisten lisäksi myös kreikkalaisista  

Suuret Suomalaiset 
-äänestys käynnistyy 

 
YLE TV1 haastaa suomalaiset kautta 
maailman osallistumaan vuoden suurim-
paan äänestykseen. Toivomme että 
voitte osaltanne viedä viestiä eteenpäin 
ja ennen kaikkea itse osallistua äänes-
tykseen! 
 
Karkauspäivänä 29.2. kello 21.15 Suo-
men aikaa TV1:ssä käynnistetään kaik-
kien aikojen merkityksellisimmän suo-
malaisen etsintä. Äänestys kestää 15.3. 
asti.  
 
Suosikkiaan voi äänestää myös näke-
mättä tv-ohjelmaa - tekstiviestillä, pu-
helimitse, postikortilla tai ohjelman 
verkkosivuilla 
www.yle.fi/suuretsuomalaiset/.  
 
Äänestysohjeet sekä ehdokaslista löyty-
vät em. verkkosivuilta. Kymmenen eni-
ten ääniä kerännyttä ehdokasta julkiste-
taan loppukilpailussa TV1:ssä 31.10. Jo-
kaisesta finalistista esitetään TV1:ssä 
dokumentti, joka pureutuu ehdokkaan 
elämään ja saavutuksiin. Suurin eli mer-
kittävin suomalainen julkistetaan itse-
näisyyspäivän aattona joulukuussa 
2004. 

http://www.yle.fi/suuretsuomalaiset/
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puolisoista ja rajan takaa saapuneista suo-
malaisista rauhanturvaajista. 
 
Virallisen ohjelman aloitti seuran puheenjoh-
taja Marko Suomalainen puheenvuorollaan 
kaksikielisesti ja seuraavaksi juhlaväkeä 
hauskutettiin leikkimielisillä kuorolauluilla ja 
tietokilpailuilla. Perinteiseen tapaan joulu-
pukki saapui kaukaa Korvatunturilta jaka-
maan pienet lahjat ja loppuilta kului seurus-
telun ja aterioinnin merkeissä. 
 
Keilailukilpailu 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran toinen vuosit-
tainen keilailukilpailun pidettiin sunnuntaina 
25.1.2004. 
 
Kilpailuun oli kutsuttu kaikki Pohjois-Kreikan 
suomalaiset perheineen sekä kreikkalaisia 
jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa osallis-
tua seuran toimintaan. Paikalle saapui tänä 
vuonna 14 aikuista ja 9 lasta. 
 
Keilailukilpailussa pidettiin nuorten ja aikuis-
ten sarja ja kaikki pelaajat suorittivat harjoi-
tuskierroksen jälkeen yhden pelikierroksen 
jonka pistetulos ratkaisi voittajat. 
 
Nuortensarjan voitti Mikko Georgopoulos, 
pistemäärällä 104, toiseksi tuli Alexis Bresas, 
pistemäärällä 99, ja kolmanneksi Elisa Vla-
hopoulou, pistemäärällä 70. 
 
Aikuistensarjassa tuli tänä vuonna oikeas-
taan perhevoitto, sillä sarjan voitti jo toisen 
kerran Nikos Georgopoulos, pistemäärällä 
137, toiseksi tuli voittajan tytär Liisa Georgo-
poulou, pistemäärällä 120, ja kolmanneksi 
voittajan vaimo Päivi Pulkki-Georgopoulou 
pistemäärällä 100. (HUOM! Nuortensarjan 
voittaja on Nikon ja Päivin poika). Muut 
osanottajat jäivät ihmettelemään mitä Päivi 
perheelle aamupuuroksi keittää… 
 
Molempien sarjojen voittajille luovutettiin 
kiertopalkintona puinen keila, aikuisten sar-
jan voittajalle normaalikokoinen ja nuorten 
sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi molem-
man sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoi-
tuksistaan diplomit. 
 
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla 
voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kierto-
palkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uu-
sille voittajille. Jos sama henkilö voittaa kei-
lan kolme kertaa hän saa sen itselleen. 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Tämän vuoden ensimmäinen kuukausitapaa-
minen vietettiin normaaliin tapaan helmi-
kuun ensimmäinen sunnuntai tavernassa 
1901. 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen 
yleiskokous 
 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömää-
räinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 
15.02.2004, alkaen klo 18.00, City-hotellin 
tiloissa , Thessalonikin keskustassa. Läsnä 
oli 12 maksanutta jäsentä. 
 

Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joi-
ta vuoden 2003 lopussa oli 28. 
 
Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen 
(2. kausi) , joka avauspuheessaan kävi lävit-
se kuluneen toimintavuoden tapahtumat ja 
tätä seurasi kreikkalainen perinne eli “vasilo-
pitan leikkaus”. “Flouri” eli  onnenkolikko 
löytyi Sari Asimogloun ja Simo Haaviston 
pullaviipaleista, joten perinteen mukaan seu-
ra toivottaa onnekasta vuotta molemmille 
kolikonomistajille! 
 
Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin pu-
heenjohtajaksi Sari Asimoglou ja sihteeriksi 
Rauni Puurunen. 
 
Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakerto-
mus kaudelta 2003 – 2004 ja edelleen käsi-
teltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti toiminta-
suunnitelma kaudelle 2004 – 2005. 
 
Kauden 2004 – 2005 toimintasuunnitelmaeh-
dotus hyväksyttiin ja sen mukaan : 
- Kreikan ja Kyproksen Suomi-Seurojen ko-

kous ehdotettiin siirrettäväksi vuoteen 
2005. 

- Valittiin toimikunta hoitamaan tulevan kir-
jaston juoksevia asioita, kuten kirjojen la-
jittelu, luokittelu jne. Edelleen toimikunta 
huolehtii tuplakirjojen toimittamisen Kree-
tan Iraklionin Suomi-koululle. Toimikun-
taan valittiin jäsenet: Päivi Pulkki-Georgo-
poulou, Simo Haavisto, Päivi Voutilainen 
ja varajäseniksi valittiin: Marko Suomalai-
nen ja Satu Vuorinen. 

- Kreikan maaoppaan kokoaminen jatkuu. 
Vaativaan projektiin kuulutetaan jäseniä 
auttamaan, jotta maaopas saataisiin val-
miiksi 12 kuukauden kuluessa. 

 
Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat: 
- osallistuminen Thessalonikin kansainväli-

sille ruokafestivaaleille, tapahtuman vas-
taavana Päivi Pulkki-Georgopoulou. 

- kuukausitapaaminen kantapaikassa (poik-
keukset: tammi- ja joulukuu, kesä-, hei-
nä- ja elokuu ) 

- adventtikirkko yhteistyönä Suomen Meri-
mieskirkon kanssa 

- keilailukilpailut 
 
Helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä 
päätettiin anoa seuran tilaisuuksien rahoitta-
miseen. 
 
Seuran tiedot tulee ilmestymään neljä kertaa 
vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja marras-
kuu). 
 
Kurssitoimintaa koskien todettiin tietokone-
kurssien jatkuvan omakustannushintaan. 
Kurssivastaavana toimii Marko Suomalainen. 
 
Rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou 
tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2003 tuloista 
ja menoista. Valvovan toimikunnan jäsenet 
Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris vahvis-
tivat seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. Ko-
kous myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran 
johtokunnalle koskien vuoden 2003 tilinpää-
töstä. 
 

Tämän jälkeen hyväksyttiin tulo- ja menoar-
vioesitys vuodelle 2004. Seuran liittymis- ja 
jäsenmaksut päätettiin pitää edellisen vuo-
den tasolla, eli liittymismaksu on € 30 ja jä-
senmaksu € 15. Viime vuonna johtokunnalle 
annettua optio kerätä maksimissaan € 35 yli-
määräinen jäsenmaksu koskien seuran kir-
jaston saneeraamista jatkettiin vuodella. E-
delleen jäsenmaksu tulee maksaa seuran 
pankkitilille ALPHA BANK : 703-00-2310-
010761 tai maksun voi hoitaa suoraan ra-
hastonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloul-
le. Jäsenmaksut on maksettava 31.03.2004 
mennessä ja pankkiin maksettaessa on eh-
dottomasti mainittava maksajan nimi. 
 
Yleiskokous hyväksyi korvata seuran sihtee-
rille € 100 vuodessa puhelinkuluja varten. 
Nyt maksettava korvaus on takautuva vuo-
delta 2003. 
 
Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi Päivi 
Voutilainen ja Riitta Douhaniaris uudestaan. 
Varajäseneksi valittiin Asta Koskela-Dimitria-
dou. 
 
Lisäksi valittiin tiedotteen toimituskunta, jos-
sa jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Ka-
toniemi-Kutsuridis. 
 
Seuramme varapuheenjohtaja Jaana Karhu-
nen kertoi USP:n toiminnasta ja tulevasta 
Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan alu-
een aluekokouksesta Helsingissä elokuussa 
v. 2004. USP vastaavana Jaana Karhunen 
osallistuu em. aluekokoukseen Thessalonikin 
Suomi-koulun edustajana ja hän esitti yleis-
kokouksessa, että muiden halukkaiden osal-
listujien on ilmoittauduttava 31.05.2004 
mennessä. Seura ei valitettavasti voi tukea 
taloudellisesti edustajia. USP aluekokoukses-
sa voi olla paikan päällä tarkkailijoita useita-
kin, mutta vain yksi virallinen edustaja seu-
rastamme. 
 
Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden käsit-
tely. Ensimmäisenä päätettiin toteuttaa retki 
Larissan seudulle, Thessaliaan. Retki on 
suunnitteilla loppukeväästä-2004, seuran 
sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis selvittää 
yksityiskohdat ja aikataulun. 
 
Toiseksi päätettiin järjestää musiikki-iltamia 
elävän musiikin puitteissa ja kolmanneksi to-
teutetaan kaupunki tutuksi -kävelyretki 
Thessalonikissa. 
 
Neljänneksi päätettiin järjestää taidemaalari 
Marja-Leena Pulkkisen näyttely Thessaloni-
kiin. 
 
Lopuksi käsiteltiin muut asiat. 
 
Yleiskokous hyväksyi yksimielisesti seuram-
me suomenkieliset säännöt. Vaativan kään-
nöstyön toimitti johtokunnan varajäsen Outi 
Holopainen. 
 
Tiedotettiin, jotta seuran valokuva-albumi 
odottaa kaikilta jäseniltä sekä vanhoja että 
tuoreita valokuvia. Erittäin tärkeää on saada 
kuvia ajalta, jolloin seura toimi  jo epäviralli 
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sesti siis vuosina 1990 – 2000. Valokuvat voi 
toimittaa suoraan rahastonhoitaja Päivi Pulk-
ki-Georgopouloulle.  
 
Kevään 2004 aikana järjestetään hyväkun-
toisten lastenvaatteiden ja lelujen kierrätys-
keräys. Lahjoitukset toimitetaan yhdessä 
Agios Stylianos –lastenkotiin tai vastaavaan. 
Käytännön vinkkinä lahjoittajille olisi se, että 
keräyssäkit on syytä säilyttää kotona kunnes 
tarkka ajankohta ja kohde ilmoitetaan. 
 
Yleiskokouksen jälkeen suurin osa kokousvä-
keä siirtyi jatkamaan keskusteluja vapaa-
muotoisesti ravintola Orient:iin. 
 
Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleisko-
koukseen saapuneita jäseniä sekä Sari 
Asimogloua ja City-hotellin johtajaa Kiriazis 
Asimogloua onnistuneen kokouksen järjeste-
lyistä hotellin tiloissa. 
 
Ateenan suurlähetystö tiedottaa 
 
Europarlamenttivaalit 
 
Europarlamenttivaalien Suomen ehdokkai-
den ennakkoäänestys järjestetään Kreikassa 
seuraavasti: 
 
ATEENA: 
Suomen suurlähetystö 
Eratosthenous 1 
11635 Atehens 
 
2.-4.6. klo 10.00-15.00 
5.6. klo 10.00-14.00  
 
HANIA: 
Hotel Kydon 
Platia S. Venizelou 
73100 Hania 
 
2.6.2004 klo 10.00-16.00 
 
KORFU: 
Hotel Bretagne 
K. Georgaki 27 
49100 Korfu 
 
2.6.2004 klo 09.00-15.00 
 
KOS: 
V-Tours Travel Agency, Head Office 
Marmaroto 
85300 Kos 
 
2.-3.6.2004 klo 10.00-15.00 
 
RODOS: 
Hotel Manousos 
G. Leontos 25 
85100 Rodos 
 
4.6. klo 10.00-15.00 
5.6. klo 10.00-13.00 
 
THESSALONIKI: 
Taverna 1901 
Katouni 9 
54625 Thessaloniki 
 
5.6.2004 klo 09.00-15.00 
 

4th European Jazz Festival in Athens  
 
Aika: 
1.-3.6. alkaen klo 21.00 
4.-6.6. alkaen klo 20.00 
 
Paikka: Techopolis/Gazi, Pireos 100 
 
Vapaa sisäänpääsy 
 
Suomesta osallistuu Marian Petrescu trio ja 
he soittavat lauantaina 5.6. klo 21.00-22.00. 
 
Osa Ateenan tapahtuman muusikoista osal-
listuu myös 7.-8.6. Joanninassa pidettävään 
jazz tapahtumaan ml. Suomea edustava trio, 
mutta esiintymisaikoja ei ole vielä lyöty luk-
koon. 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
 
Kokouskutsu 
 
Välimerenmaiden, Lähi-idän ja Afrikan alue-
kokous pidetään maanantaina elokuun 9. 
päivänä 2004 alkaen klo 10.00 Suomi-Seura 
ry.:n tiloissa osoitteessa Mariankatu 8, 
00170 Helsinki 
 
Kokouksessa käsitellään ulkosuomalaisparla-
mentin ja oman alueemme ajankohtaisia a-
sioita sekä käsitellään mahdollisesti tulevia 
täysistunnolle tarkoitettuja aloitteita.  
 
Toivon jokaisen alueemme USP:iin hyväksy-
tyn yhdistyksen ja yhteisön lähettävän ko-
koukseen yhden tai kaksi edustajaa.  
 
Jos aikaa jää, teemme päivän kuluessa pie-
nen puolisen tuntia - tunnin kestävän tutus-
tumismatkan mielenkiintoiseen paikkaan.  
 
Osanotosta pyydän ilmoittamaan allekirjoit-
taneelle joko kirjeitse, sähköpostitse tai pu-
helimitse viimeistään heinäkuun 15. päivään 
2004 mennessä tai suoraan parlamenttisih-
teeri Tina Strandbergille kirjeitse Marianka-
dulle tai puh. +358 9 68412127.  
 
Olavi Peltola  
USP:n varapuhemies  
 
Postiosoite:  
C/Loma de los Riscos 49,1-9  
edif. Cancun  
29620 Torremolinos  
Spain  
 
puh. +34 952 375724 (koti) sekä kännykkä 
+34 649 255318  
 
sähköposti: olapel@hotmail.com 
 
Sisäasiainministeriö laskee 65 vuotta täyttä-
neiden ja sotalapsien kansalaisuusilmoituk-
sen hintaa 
 
Sisäasiainministeriö laski 65 vuotta täyttä-
neiden kansalaisuusilmoituksen hinnan € 
250 ja vuosina 1939-1945 muissa Pohjois-
maissa ns. sotalapsina olleiden kansalaisuus-
ilmoituksen hinnan € 100 1.1.2004 lukien.  
 

Muiden hakijaryhmien kansalaisuusilmoituk-
sen hinta on edelleen € 300 ja alaikäisten € 
100.  
 
Sähköpostilista ulkosuomalaisnuorille 
 
Ulkosuomalaisnuorten sähköpostilista on pe-
rustettu nuorille paikaksi, jossa voi etsiä 
muita ulkosuomalaisnuoria, vaihtaa ajatuk-
sia, mielipiteitä, tietoa jne. Sähköpostilista, 
nuoret@suomi-seura.fi, on kaikille avoin.  
 
Ulkosuomalaisnuorten listalle voit liittyä seu-
raavasti: Lähetä viesti osoitteeseen: major-
domo@suomi-seura.fi 
Kirjoita viestikenttään viesti: subscribe nuo-
ret 
Jätä "Subject" -kenttä tyhjäksi 
 
Kun olet liittynyt listalle, lähetä heti esittely-
viesti itsestäsi osoitteeseen 
nuoret@suomi-seura.fi. Viesti tavoittaa kaik-
ki listalla olevat nuoret. Listalle ei kannata 
ainoastaan liittyä ja jäädä odottamaan vies-
tejä muilta. Ole siis aktiivinen! 
  
Tämä uusi sähköpostilista korvaa aikaisem-
min käytössä olleen  listan  
ulkosuomalaisnuoret@kaapeli.fi, joka perus-
tettiin vuonna 2001 ulkosuomalaisparlamen-
tin nuorisovaliokunnan toimesta. Suomi-Seu-
ra ei vastaa postituslistan sisällöstä, vaan lis-
talla olevat nuoret luovat itse sen sisällön. 
 
Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia listalle 
liittymisestä, lähetä viesti listan ylläpitäjälle 
osoitteeseen liisa.oinonen@suomi-seura.fi  
 
Siirtolaisuusinstituutti tutkii 
 
Siirtolaisuusinstituutissa toteutetaan tutki-
musta, jonka päätarkoituksena on kartoittaa 
edellytyksiä ulkomailla asuvien suomalaisten, 
paluumuuttajien ja ulkomailla toimivien suo-
malaisyritysten verkottamiseksi. Lähtökohta-
na on se valtaisa sosiaalinen pääoma, joka 
kasvaa suomalaisten toimiessa maailmanlaa-
juisessa toimintakentässä. Lisäksi Siirtolai-
suusinstituutti on kiinnostunut niistä verkos-
toista, joita suomalaiset keskenään luovat ja 
tavoista joilla ne syntyvät. Oheisesta linkistä 
löydätte lisätietoa tutkimusta koskien, sekä 
linkin itse kyselyyn  
www.migrationinstitute.fi/forms_db/sitra_ky
sely.htm  
 
Mikä on EUROPE DIRECT? 
 
EUROPE DIRECT on palvelu, joka auttaa si-
nua löytämään vastaukset Euroopan unioniin 
liittyviin kysymyksiisi. EUROPE DIRECT -pu-
helinpalvelu on avoinna maanantaista per-
jantaihin klo 9.00-18.30 Keski-Euroopan ai-
kaa. Muina aikoina voit jättää viestin puhe-
linvastaajaan. EUROPE DIRECTIN avulla saat 
tietoa oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi 
EU:n kansalaisena ja siitä, miten voit hyö-
dyntää niitä. Se tarjoaa suoria vastauksia 
yleisiin tiedusteluihin tai - jos kysymyksesi 
ovat yksityiskohtaisia - ohjaa sinut EU:n o-
mille, kansallisille, alueellisille tai paikallisille 
lähteille, joista parhaiten saat pyytämäsi tie-
dot ja neuvot. Yhteinen maksuton palvelu-
numero on 00 800 6 7 8 9 10 11. Voit soit 

mailto:olapel@hotmail.com
mailto:nuoret@suomi-seura.fi
mailto:nuoret@suomi-seura.fi
mailto:ulkosuomalaisnuoret@kaapeli.fi
mailto:liisa.oinonen@suomi-seura.fi
http://www.migrationinstitute.fi/forms_db/sitra_kysely.htm
http://www.migrationinstitute.fi/forms_db/sitra_kysely.htm
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taa numeroon mistä tahansa EU:n viidestä-
toista jäsenvaltiosta ja saat neuvontaa omal-
la kielelläsi.  
Lisätietoja http://europa.eu.int/europedirect/  
 
Suomi-Seuran suomen kielen ja kulttuurin 
seminaari 2004 
 
Suomi-Seura r.y. järjestää suomen kielen ja 
kulttuurin seminaari heinäkuussa 5. - 23. 
päivä (saapumispäivä sunnuntai 4. heinä-
kuuta). 
 
Suomi-Seuran seminaari kokoaa ulkosuoma-
laisnuoria yhteen ympäri maailmaa opiskele-
maan suomen kieltä sekä tutustumaan Suo-
meen ja suomalaisuuteen. Suomi-Seuran se-
minaari ei ole pelkkä kielikurssi, vaan se tar-
joaa osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden 
tutustua muihin samankaltaisiin nuoriin.  
 
Seminaarin on suunnattu 18 vuotta täyttä-
neille mutta mielellään alle 30-vuotiaille ul-
kosuomalaisnuorille. Seminaariin sisältyy 
suomen kielen opetusta noin 50 oppituntia, 
joilla käydään läpi kielioppia ja sanastoa se-
kä tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. 
Suomen kieltä opetetaan kolmessa tasoryh-
mässä (alkeis-, keski- ja jatkoryhmät). Kurs-
sin lopussa on kirjallinen kielikoe, jonka pe-
rusteella opiskelijat saavat arvosanatodistuk-
sen (seminaarista on mahdollisuus saada 4 
opintoviikkoa). Ohjelmaan sisältyy lisäksi lu-
entoja mm. Suomen historiasta, politiikasta, 
suomalaisesta musiikista ja taiteesta (noin 
30 tuntia). Seminaarin aikana tehdään kaksi 
päivän pituista retkeä, toinen Helsinkiin ja 
toinen Tuusulan Rantatielle, Jean Sibeliuk-
sen, Aleksis Kiven ja Pekka Halosen maise-
miin. Seminaariin sisältyy myös vapaa-ajan-
ohjelmaa: saunomista, makkaranpaistoa, 
suomalaisia elokuvia, suomalaisia paritans-
seja ja päättäjäisillanvietto (viikonloppuisin 
ei ole järjestettyä ohjelmaa). 
 
Opetuskieli on suomi ja englanti. Luennot pi-
detään englanniksi. Pyrimme puhumaan 
suomea mahdollisimman paljon seminaarin 
aikana.  
 
Seminaari pidetään Kiljavan opistolla Nurmi-
järvellä, noin 48 km päässä Helsingistä. O-
pisto sijaitsee luonnonkauniilla mäntynum-
mella kirkasvetisen Sääksjärven rannalla. 
Seminaarin hinta on € 890. Se sisältää ope-
tuksen, opetusmateriaalin, täysihoidon (2 
hengen huoneissa) ja retket. Lisämaksusta 
mahdollisuus saada myös 1 hengen huone 
(huoneita tarjolla rajoitetusti ja ne on varat-
tava etukäteen). 
 
Suomi-Seura jakaa seminaariin osallistuville 
muutamia apurahoja taloudellisin perustein. 
Apurahaa voi hakea 18-30-vuotias nuori, jol-
la on suomalaiset sukujuuret (max. € 250). 
Euroopan ulkopuolella asuva nuori voi lisäksi 
hakea matka-apurahaa (max. € 250. 
 
Seminaarin hakulomakkeet tulee palauttaa 
Suomi-Seuraan 1. huhtikuuta.2004 mennes-
sä (vapaita paikkoja voi tiedustella ilmoittau-
tumisajan jälkeen). Hakulomakkeet voi tu-
lostaa suoraan seuran kotisivuilta: 
www.suomi-seura.fi  

Tarvittaessa postitamme ja faksaamme lo-
makkeet  
 
Suomi-Seura r.y., Mariankatu 8 B, FI-00170 
Helsinki, FINLAND 
puh. +358 9 6841210,  
fax. +358 9 68412140,  
sähköposti: suomis@suomi-seura.fi  
 
Suomi-Seuran kielenhuoltoa ulkosuomalaisi-
lle –kurssi 
2. - 4. elokuuta 2004, Helsinki 
 
Kurssi on tarkoitettu pitkään ulkomailla asu-
neille äidinkielenään suomea puhuville aikui-
sille.  
 
Kurssin tavoitteet:  
Kurssi tavoitteena on kohentaa käytännön 
kielitaitoa ja tuoda näin sujuvuutta suomen-
kielisen tekstin kirjoittamiseen. Kurssilla pe-
rehdytään nykysuomen kompastuskiviin ja 
kiemuroihin. Kurssilla keskitytään erityisesti 
uudissanoihin, yhdyssanoihin ja pilkkuun, u-
nohtamatta ulkomaisten sanojen ja nimien 
käyttöä suomenkielisessä tekstissä. Kurssilla 
käydään läpi kielenhuollon sääntöjä ja teh-
dään käytännön harjoituksia.  
 
Aika ja paikka: 
2. – 4. elokuuta.  
Opetuksen laajuus on 16 x 45 minuuttia:  
maanantaina ja tiistaina klo 9-16 ja keski-
viikkona klo 9 -13. 
Kurssi järjestetään Suomi-Seuran tiloissa 
Helsingissä, Kruununhaassa  
(osoite: Mariankatu 8, 00170 Helsinki).  
 
Hinta:  
Suomi-Seuran jäsenille 250 euroa, muille 
270 euroa (sis. alv. 22 %).  
Hintaan sisältyy opetus, Pirkko Leinon laati-
ma Suomen kielioppi-kirja, kurssimonisteet 
sekä aamu- ja päiväkahvit kolmena kurssi-
päivänä. 
 
Lounaat ja majoitus eivät sisälly hintaan. Au-
tamme mahdollisuuksien mukaan majoitus-
järjestelyissä.  
 
Ilmoittautumiset:  
Ilmoita yhteystietosi Suomi-Seuraan 30.5 
mennessä. (mahdollisia peruutuspaikkoja voi 
tiedustella myös myöhemmin). Kurssille 
mahtuu 15 henkilöä. Täytämme kurssin il-
moittautumisjärjestyksessä.  
 
Suomi-Seura r.y. 
Mariankatu 8, FIN 00170 Helsinki 
Puh: +358-9-684 1210 
Fax: +358-9-684 12140 
e-mail: liisa.oinonen@suomi-seura.fi  
 
TV Finland 
- näkyvää palvelua Eurooppaan ja edemmäs 
 
TV Finland on digitaalinen satelliittikanava, 
jonka näkyvyysalue kattaa Euroopan lisäksi 
myös Lähi-idän. Ohjelmisto koostuu YLEn ja 
MTV3:n kotimaisista ohjelmista. Ne edusta-
vat suomalaisen tv-tarjonnan laadukkainta 
parhaimmistoa. TV Finland lähettää ohjelmia 
n. 18 tuntia päivässä. 
 

Päivittäiset ohjelma tiedot YLE Teksti- TV:n 
sivut 321-323 ja www.yle.fi/ohjelmaopas. Li-
säksi TV Finlandin päivittäinen ohjelmisto-
esittely Radio Finlandissa taajuuksilla 11755 
ja 6120 kHz klo 12.45 sekä 00.05 Suomen 
aikaa taajuudella 963 kHz. 
 
Lisätietoja ohjelmista: puh. +358 9 14801, 
fax +358 9 14803388,  
e-mail tv.finland@.yle.fi,  
www.yle.fi/tvfinland 
 
Asiakaspalvelun ja katselukortit Manner-Eu-
roopan osalta hoitaa Canal Digital Finland 
Oy puh.+358 9 54264242 fax +358 9 5426 
4270 e-mail: asiakaspalvelu@canaldigital.fi, 
www.canaldigital.fi, Pohjoismaissa asiakas-
palvelu on paikallisissa Canal Digitalin toi-
mistoissa. 
 
Tekniset tiedot: Signaalin vastaanottoon tar-
vitaan antennipeili, digitaalinen vastaanotin-
dekooderi, salauksen purkumoduli ja äly-
kortti. Katseluun käy tavallinen, SCART-liitti-
mellä varustettu tv-vastaanotin. DTH-satel-
liittilähetykset: koodaus MPEG2IDVB-S, sa-
laus Conax CA, positiossa 1 aste länteen:  
 
Intelsat 707 
Taajuus 11677 MHz 
Polarisaatio horisontaali/H (vaaka) 
Symbolinopeus 26,0 Mbaud 
Virheenkorjaus FEC 3/4 
 
Thor 3 
Taajuus 12054 MHz 
Polarisaatio horisontaali/H (vaaka) 
Symbolinopeus 28,0 Mbaud 
Virheenkorjaus FEC 7/8 
 
Tarvittavan antennin suuruus ilmenee ohei-
sesta kartasta. Kanarian saarilla palvelun 
seuraaminen edellyttää 2,4-3,0 metrin mit-
taista antennipeiliä. Samassa jakelussa on 
kaksi maksutonta YLEn radiokanavaa 
YLESAT1 ja YLESAT2. YLEn Teksti-TV palve-
lee 24 tuntia vuorokaudessa. 

 
Jazzlaulaja Sanni Orasmaa 
 
Sanni Orasmaa esiintyi joulukuun ensimmäi-
sellä viikolla sekä Pohjois-Kreikan alueella 
että Thessalonikissa yhdessä tunnetun Lakis 
Tzimkas & Quartet’in kanssa. Helsinkiläinen 
jazzlaulaja ja laulunopettaja Sanni Orasmaa 
asustaa nykyään New Yorkissa, Yhdysval-
loissa ja hän on esiintynyt “Nykin” tärkeim 

http://europa.eu.int/europedirect/
http://www.suomi-seura.fi/
mailto:suomis@suomi-seura.fi
mailto:liisa.oinonen@suomi-seura.fi
http://www.yle.fi/ohjelmaopas
mailto:tv.finland@.yle.fi
http://www.yle.fi/tvfinland
mailto:asiakaspalvelu@canaldigital.fi
http://www.canaldigital.fi/
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missä konserttisaleissa kuten Knitting Facto-
ry, Rainbow Room, Sweet Basil ja Blue Note 
Jazz Club. 
 
Seuran tiedotteen toimituskunta haastatteli 
suomalaista jazzalan ammattilaista Thessa-
lonikin kiertueen aikana ja ohessa koko 
haastattelu: 
 

1. Tervetuloa Thessalonikiin, Sanni Oras-
maa! Oletteko konsertoimassa Kreikassa 
ensimmäistä kertaa? 

 Kyllä vaan, tämä on ensimmäinen kerta 
Kreikassa. 

 
2. Asustatte nykyään Yhdysvalloissa, onko 

ulkomailla helppo luoda musiikkiuraa? 
 Yhdysvalloissa, etenkin New Yorkissa on 

lukuisia jazzmuusikoita ja –esiintyjiä kil-
pailemassa töistä. Toisaalta mikäli olet 
hyvä ja tiedät mihin olet pyrkimässä, siis 
tiedät tavoitteesi niin voit onnistua. On 
totta, että monet muusikot ja esiintyjät 
tapaavat eksyä matkallaan ilman tavoitet-
ta. 

 
3. Millaisen kuvan olette saaneet Thessaloni-

kista ja sen asukkaista? 
 Ihan kiva kaupunki, olen kävellyt keskus-

taa ristiin rastiin. Kaupungin muurit, van-
ha kaupunki ja muistomerkit ovat erityisiä 
tuntomerkkejä kaupungille. Kummastelen 
kuitenkin sitä seikkaa, että turkkilaisvallan 
aikaiset rakennukset kuten moskeijat saa-
vat rapistua kaikessa rauhassa! Eikö nii-
den korjaamiseen tai entisöintiin löydy va-
roja mistään? 

 Ja kaupungin asukkaat. Kyllä kreikkalaiset 
ovat ihan mukavia ihmisiä – auttaa mikäli 
osaa paikallista kieltä! 

 
4. Onko Teillä aikaa ja kiinnostusta olla teke-

misissä muiden ulkosuomalaisten kanssa 
nykyisessä kotikaupungissanne? 

 Olen jäsenenä Finland Center:in johtokun-
nassa ja meillä on tarkoituksena rakentaa 
Suomi-talo New Yorkiin. Seura kerää aktii-
visesti varoja tähän projektiin, jotta ensi  
kesänä (2004) voidaan valaa perustukset 
Suomi-talolle “Nykissä”. 

 

5. Terroristi-iskut New Yorkin World Trade 
Center:in pilven-piirtäjiin syksyllä 2001 o-
vat jättäneet amerikkalaisten mieliin sy-
vän arven ja tummia uhkakuvia tulevai-
suudesta. Henkilökohtaisella tasolla – mi-
ten em. tapahtumat vaikuttavat Teihin ja 
kanssaihmisiin siellä Yhdysvaltojen Itäran-
nikolla? 

 New York:sta muutti paljon asukkaita 
muualle terroristi-iskun jälkeen. Itse en 
asu Manhattanilla, mutta monia oppilaita-
ni muutti pois kaupungista iskun tapah-
duttua.  

 Edelleen yritykset karsivat kuluja ja vä-
hensivät henkilökuntaa. Tästä strategiasta 
seurasi, että helpointa oli vähentää elävän 
musiikin esiintyjiä ja muusikoita. Musiikki-
alalla palkat ovat pieniä ja kilpailu todella 
kovaa! Kuitenkin – onneksi minulla on ol-
lut töitä tarjolla!  

 
6. Yhdysvaltojen Itärannikolla järjestetään 

vuosittain lukuisa määrä jazztapahtumia, 
mitkä ovat mielestänne mielenkiintoisim-
mat alan festivaalit? 

 New York Jazz Festivaalien ilmaiskonsertit 
ja toisaalta Newport sekä Boston tarjoavat 
kaikille jazzin ystäville jotain erilaista. 

  
7. Entäpä Euroopan vetävin jazztapahtuma – 

voisitteko nimetä vanhan mantereen par-
haat jazzkaupungit? 

 Alankomaiden The North Sea Jazz Festival 
Haagin kaupungissa on mielestäni Euroo-
pan parasta antia kesällä ja Suomessa tie-
tysti perinteinen Porin Jazzit heinäkuussa. 
Eurooppaan pätee se, että jazzalan am-
mattilaiset ovat “järjestäytyneet” liitoksi ja 
sen kautta he saapuvat esiintymään man-
tereen jazzfestivaaleille.  

 
8. Oletteko valmistelemassa äänitettä jazz-

musiikin alalta ja onko Teiltä mahdollisesti 
ilmestynyt levyjä? 

 Olen ollut mukana 12 eri levyllä. Tällä 
hetkellä valmistelen Mika Pohjolan kanssa 
jazzlevyä, joka on tulossa vuoden 2004 
jouluna markkinoille. 

 
9. Nykyinen kotikaupunkinne on siis New 

York – entäpä kaipaatteko asioita tai hen-
kilöitä Suomesta? 

 Omaa perhettä, ehdottomasti. Tulevan 
joulun aion viettää Suomessa perheeni 
parissa, pääkaupunkiseudulla. 

 
Sanni Orasmaa esiintyi Pohjois-Kreikan Suo-
mi-Seuran ja Jazzin ystävien ja luovan musii-
kin yhdistyksen yhteistyönä Pohjois-Kreikas-
sa, mm. Thessalonikissa 04.12. Milos-Xylour-
geio-klubilla, jolloin Pohjois-Kreikan Suomi-
Seuran järjesti myös jäsenillan. Sanni Oras-
maa nostatti yleisön mielialan kattoon ja se 
huipentui Sanni Orasmaan laulaessa kappa-
leen ”Sininen ja valkoinen” johon yhtyi koko 
suomalaisyleisö.  
 
Tapahtuman sponsoreina toimivat Suomen 
suurlähetystö ja City-hotel Thessalonikissa. 
Seuramme kiittää kaikkia projektiin osallistu-
neita lämpimästi yhteistyöstä. 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedotteen 
toimituskunta kiittää Sanni Orasmaata haas-
tattelusta. 

Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
140 Chattailijaa verkossa Matti Vanhasen 
kanssa (Digitoday 26.11.2003) 
 
Pääministeri Matti Vanhanen osallistui kan-
salaisten online-keskusteluun tietoyhteiskun-
ta- ja työllisyysasioista. Valtioneuvoston mu-
kaan keskustelua seurasi kerrallaan noin 140 
chattailijaa. 
 
Vanhanen haluaa tarjota tietoyhteiskuntaa 
kaikille (Digitoday 25.11.2003) 
 
Paitsi, että tavoitteena on tietoyhteiskunta 
kaikille, niin tietoyhteiskunnan edistäminen 
on nähtävä myös yhteiskunnan kaikkien toi-
mijoiden yhteisenä missiona, kertoi päämi-
nisteri Matti Vanhanen tietoyhteiskuntaohjel-
man avausseminaarissa Helsingissä. 
 
Hallitus on Vanhasen mukaan poikkihallin-
nollisessa politiikkaohjelmassaan ottanut ta-
voitteekseen koko kansan tietoyhteiskunnan 
edistämisen ja rakentamisen.  
 
”Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kai-
killa kansalaisilla on mahdollisuus käyttää ja 
hyödyntää tietoyhteiskunnan tarjoamia pal-
veluita sekä hankkia eri elämäntilanteisiin 
soveltuvat tieto- ja viestintätekniset taidot”.  
 
Pääministeri selvitti, että tietoyhteiskunta 
hallitusohjelman näkökulmasta tarkoittaa 
ennen kaikkea tieto- ja viestintätekniikan 
hyödyntämistä. Niissä tulisikin hänen mu-
kaansa olla tavoitteena myös ihmisten elä-
mänlaadun sekä alueellisen ja sosiaalisen ta-
sa-arvon lisääntyminen. 
 
Valtioneuvosto hyväksyi laajakaistastrategi-
an (DNA Internet 29.01.2004) 
 
Valtioneuvosto on hyväksynyt joulukuussa 
julkistetun laajakaistastrategian, jonka ta-
voitteena on nostaa Suomen laajakaistaliit-
tymien määrä miljoonaan vuoden 2005 lop-
puun mennessä. Suomi on tarkoitus nostaa 
Euroopan eturivin maaksi nopeiden tietolii-
kenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa. 
 
Strategian avulla valtioneuvosto pyrkii lisää-
mään palveluiden tarjontaa ja kilpailua laa-
jakaistaverkoissa sekä laajakaistaliittymien 
kysyntää. 
 
Laajakaistamarkkinoita on strategian mu-
kaan määrä kehittää markkinaehtoisesti. Jul-
kista rahoitusta olisi tällöin saatavissa laaja-
kaistayhteyksien luomiseksi lähinnä vain 
harvaanasutuille syrjäseuduille, joilla ei muu-
ten synny riittävää kysyntää kaupalliselle 
laajakaistatarjonnalle. Valtion varojen ohella 
strategian toteuttamiseen on määrä käyttää 
kuntien ja EU:n varoja. 
 
Vanhasen hallitukselle hyvä arvosana 
(Nelonen 22.12.2003) 
 
Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) hallitus 
saa suomalaisilta hyvän arvosanan. Helsin-
gin Sanomien tuoreessa mielipidekyselyssä  

Sanni Orasmaa 
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72% kansalaisista katsoo, että hallitus on 
onnistunut tehtävissään melko hyvin tai erit-
täin hyvin. Luku on kymmenen  prosenttiyk-
sikköä suurempi kuin edellisen pääministerin 
Anneli Jäätteenmäen (kesk.) hallituksen ke-
säkuussa saama suosio. 
 
Vankinta hallituksen kannatus on hallitus-
puolueiden eli keskustan ja SDP:n äänestäji-
en joukossa, mutta hallituksen toiminta saa 
tunnustusta myös oppositiosta. Kokoomuk-
sen  kannattajista 71 prosenttia on sitä miel-
tä, että hallituksen työ on ollut vähintään 
melko hyvää. 
 
Suomi, Ruotsi ja Kreikka patistavat ydinase-
valtoja (Helsingin Sanomat 27.01.2004)  
  
Ydinaseita säätelevä kansainvälinen järjes-
telmä on parhaillaan kovien paineiden alla. 
Ydinasesopimuksia olisi nyt syytä puolustaa 
ja vahvistaa, katsovat Suomen, Ruotsin ja 
Kreikan ulkoministerit Erkki Tuomioja, Laila 
Freivalds ja George Papandreou Internatio-
nal Herald Tribune -lehdessä julkaistussa kir-
joituksessaan. Kirjoittajat ovat huolissaan y-
dinasesopimusten nykytilasta ja patistavat 
kansainvälistä yhteisöä vaalimaan ennen 
kaikkea ydinsulkusopimuksen uskottavuutta. 
 
Ydinsulkusopimus kattaa nyt 188 maata 
Kuuban ja Itä-Timorin liityttyä äskettäin. Ul-
kopuolella on vain kolme ydinaseita omista-
vaa maata, Israel, Intia ja Pakistan. Ulkomi-
nisterit toivovat niidenkin liittyvän sopimuk-
seen ja alistavan kaikki ydinlaitoksensa Kan-
sainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n 
valvontaan. Ydinsulkusopimuksen tarkoitus 
on estää ydinaseiden leviäminen, edistää 
ydinaseriisuntaa ja ydinenergian rauhano-
maista käyttöä. Sopimusta avoimesti uh-
maava Pohjois-Korea ja mahdollisesti ydina-
seita havitteleva Iran vaarantavat ulkominis-
terien mielestä ydinaseiden leviämistä estä-
vän sopimuksen. 
 
Ulkoministerien mielestä olisi tärkeää kehit-
tää ydinaseiden tarkastuksia ja muuttaa ne 
täysin avoimiksi. Kaikkea ydinasekelpoista 
materiaalia ja ydinlaitoksia tulisi valvoa te-
hokkaasti ja monikansallisesti. EU:nkin tulisi 
keskustella asiasta. 
 
Eduskunnalta nuorille suunnattu verkkopal-
velu (Digitoday 03.12.2003) 
 
Eduskunta julkisti joulukuussa nuorille suun-
natun uudistetun Edusnet-verkkopalvelun, 
joka on verkkotietopankki eduskunnan toi-
minnasta, parlamentarismista ja politiikasta. 
Eduskunnan mukaan verkkopalvelussa on vi-
deoita, valokuvia, pelejä, äänilaskuri, budjet-
tilaskuri ja paljon muuta. Videoiden kautta 
pääsee mukaan kyselytunnille tai seuraa-
maan Euroopan parlamentin istuntoa. Pu-
heenvuoron saavat niin kansanedustajat 
kuin koululaisetkin. 
 
Eduskunta haluaa olla omalta osaltaan luo-
massa tietoyhteiskuntaa, jossa uusinta tieto- 
ja viestintäteknologiaa käytetään hyväksi 
opetuksessa.  
 
Edusnet www.eduskunta.fi/edusnet. 

Eduskunta uudisti verkkosivujaan 
(Digitoday 02.02.2004) 
 
Eduskunta avasi helmikuussa julkisilla verk-
kosivuillaan www.eduskunta.fi. uudistetun 
Uutisruudun. 
 
Uutisruutu kertoo eduskuntatapahtumista ja 
päivittäin ajankohtaisesta täysistunto- ja va-
liokuntatyöstä. Tiedotteet ja linkitykset lain-
säädäntötyöhön ja asiakirjoihin helpottavat 
ajankohtaisen eduskuntatiedon löytymistä, 
eduskunnasta korostetaan. 
 
Tiedotepalveluun rekisteröitymällä kuka ta-
hansa voi eduskunnan mukaan tilata mak-
sutta sähköpostiinsa tiedoteseurannan. E-
duskunnan verkkosivujen laajempi uudistus-
työ käynnistyy tämän vuoden aikana. 
 
Eduskunta haluaa istunnot internetiin 
(Helsingin Sanomat 02.12.2003) 
 
Eduskunnassa suunnitellaan istuntojen välit-
tämistä suorana lähetyksenä internetissä. Is-
tuntosalin tietoteknisiä uudistuksia selvittä-
nyt eduskunnan työryhmä ehdottaa asiaa 
raportissaan, joka luovutettiin puhemies-
neuvostolle. 
 
Työryhmä arvioi, että suora kuvalähetys in-
ternetin välityksellä - "sähköinen yleisölehte-
ri" - voitaisiin teknisesti toteuttaa varsin koh-
tuullisin kustannuksin. Asia edellyttää vielä 
muun muassa sen selvittämistä, voidaanko 
Yleisradion kameroita ja kuvasignaalia käyt-
tää hyväksi. Yleisradiolla on kiinteät kamerat 
istuntosalissa. 
 
Kansanedustajat ovat saamassa uudet, ny-
kyistä kookkaammat ja monipuolisemmat 
näyttöruudut paikoilleen istuntosalissa. Ruu-
duilta voi lukea esimerkiksi käsittelyssä ole-
via asiakirjoja, mutta internetsivuja ei siinä 
ehdotuksen mukaan pääse selaamaan eikä 
käyttämään sähköpostia. 
 
Työministeriön verkkosivut huippusuosiossa 
(Digitoday 09.02.2004) 
 
Työministeriön verkkosivuilla, www.mol.fi, 
olevan paikkahakupalvelun käyttömäärät 
ovat erittäin suuria. Tammikuussa 2004 
paikkahakuja tehtiin hakukoneen avulla yli 
11 miljoonaa. 
 
Ministeriön mukaan haut lisääntyivät viime 
vuoden maaliskuusta noin 10 prosenttia. Lu-
ku ei kerro palvelun kävijämääristä, sillä sa-
ma henkilö voi tehdä yhdellä käyntikerralla 
useita hakuja. Haut tehtiin kuitenkin 
385.000:lta eri työasemalta, ministeriöstä 
huomautetaan. 
 
Mol.fi:n uusi paikkavahtipalvelu on ministeri-
ön mukaan myös otettu hyvin vastaan. Pal-
velu lähetti tammikuussa asiakkaille heidän 
oman tilauksensa perusteella lähes miljoona 
sähköpostiviestiä. Kukin viesti sisältää tiedon 
yhdestä tilaajaa kiinnostavasta, työnvälitys-
järjestelmään tallennetusta uudesta työpai-
kasta. Tämän lisäksi asiakkaille lähetettiin 
sähköpostitse 9.084 työpaikkalistaa. 
 

Työnantajalle oikeus sähköpostien lukuun 
(Digitoday 05.12.2003) 
 
Hallitus hyväksyi joulukuussa työministeriön 
lakiesityksen yksityisyyden suojasta työelä-
mässä. Työnantaja saa lain myötä rajoitetun 
oikeuden lukea työntekijänsä sähköposteja. 
 
Työministeriön mukaan uusien säännösten 
tavoitteena on, että työntekijän luottamuk-
sellisten sähköpostiviestien salaisuus ei vaa-
rannu ja että työnantajalle kuuluvat, välttä-
mättömät viestit voidaan työntekijän esty-
neenä ollessa saada työnantajan käyttöön.  
 
Lähtökohtaisesti työnantajan on tarjottava 
työntekijälle mahdollisuus luovuttaa yrityk-
selle kuuluvat viestit. Jos työntekijä ei käytä 
mahdollisuuksiaan uuden lain mukaan työn-
antaja voi selvittää, onko työntekijälle hänen 
poissa ollessa lähetetty tai onko hän lähettä-
nyt työnantajalle kuuluvia viestejä.  
 
Eduskunnalle esiteltävässä laissa säädetään 
myös työntekijöiden huumetestausta sekä ja 
työnantajan oikeudetta käyttää kameraval-
vontaa.  
 
Lääkäreille velvollisuus ilmoittaa ajokyvyn 
heikentymisestä (MTV3, 05.12.2003)  
 
Lääkärit joutuvat ensi syyskuusta lähtien te-
kemään ilmoituksen, jos potilaan ajokyky on 
heikentynyt pysyvästi. Lääkärit itse eivät ha-
luaisi ilmiantajiksi. 
 
Lääkäreille tulee velvollisuus ilmoittaa polii-
sille, jos potilaan terveydentila on heikenty-
nyt pysyvästi niin, ettei tällä pitäisi olla enää 
oikeutta ajokorttiin. Eduskunta on hyväksy-
nyt kiistellyn lainmuutoksen äänin 108-74. 
Hallitus oli alunperin ehdottanut lääkäreille 
vain oikeutta ilmoituksen tekemiseen, mutta 
eduskunta muutti sen velvollisuudeksi.  
 
Lääkäriliitossa vaatimusta pidetään huonona. 
Velvoite iskee suoraan lääkärin ja potilaan 
suhteen luottamuksellisuuteen. Lääkäriliiton 
mukaan ilmoitusvelvollisuus saattaa johtaa 
siihen, että etenkin ikääntyvät potilaat eivät 
enää uskalla hakeutua vaivojensa kanssa 
hoitoon pelätessään sairauden johtavan ajo-
kortin menetykseen.  
 
Poikien ympärileikkaukset julkiseen tervey-
denhuoltoon  
(Helsingin Sanomat 12.02.2004) 
 
Uskonnollisten ja kulttuuristen perinteiden 
vuoksi tehtävät poikien ympärileikkaukset pi-
täisi sosiaali- ja terveysministeriön työryh-
män mielestä rinnastaa julkisessa tervey-
denhuollossa lääketieteellisin perustein teh-
täviin ympärileikkauksiin. Työryhmän mieles-
tä ympärileikkauksista perittävät erilliset 
maksut lisäisivät turhaa byrokratiaa ja voisi-
vat johtaa epätasa-arvoiseen käytäntöön. 
Poikien ympärileikkauksia saisi tehdä vain 
laillistettu tai luvan saanut lääkäri huoltajan 
suostumuksella. Myös pojan mielipide olisi 
otettava huomioon silloin, kun se hänen 
ikänsä ja kehitystasonsa puolesta on mah-
dollista. 

http://www.eduskunta.fi/edusnet
http://www.eduskunta.fi/
http://www.mol.fi/
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Suomessa tehdään noin 200 poikien ei-lää-
ketieteellistä ympärileikkausta vuodessa. Jul-
kisen terveydenhuollon käytännöt eri sai-
raanhoitopiireissä ovat olleet kirjavia. Suurin 
osa sairaanhoitopiireistä on katsonut etteivät 
ne kuulu julkiseen terveydenhuoltoon. 
 
Työryhmä ehdottaa alkolukon käyttökokeilua 
(Helsingin Sanomat 29.01.2004)  
  
Työryhmä ehdottaa alkolukolle kolmivuotista 
käyttökokeilua, joka alkaisi ensi vuoden a-
lusta. Alkolukko olisi vapaaehtoinen vaihto-
ehto rattijuopumuksesta tai törkeästä ratti-
juopumuksesta määrätylle ehdottomalle ajo-
kiellolle. Kuljettajan olisi käytettävä alkoluk-
koa vähintään vuosi. Kokeilu edellyttäisi e-
rikseen säädettyä lakia sekä muutosta tielii-
kennelakiin. 
 
Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon 
käynnistymisen, jos kuljettajan hengitysil-
massa on alkoholia veren 0,2 promillen pi-
toisuutta vastaava määrä.  
 
EUROOPAN UNIONI 
 
Euroopan parlamenttiin valitaan Suomesta 
14 jäsentä (Oikeusministeriö 05.02.2004) 
 
Suomesta valittavien Euroopan parlamentin 
jäsenten määrä vähenee kahdella EU:n laa-
jenemisen vuoksi. Uusien maiden liittymistä 
koskevan sopimuksen mukaisesti Suomesta 
valitaan seuraavaksi vaalikaudeksi Euroopan 
parlamenttiin 14 jäsentä, kun heitä nyt on 
16. Euroopan parlamentin kokonaispaikka-
määrä on 732. 
 
Jäätteenmäki lähtee ehdolle EU-vaaleihin 
(Helsingin Sanomat 22.02.2004)  
 
Entinen pääministeri, kansanedustaja Anneli 
Jäätteenmäki (kesk) on lähdössä ehdok-
kaaksi kesäkuun EU-vaaleihin. Jäätteenmäki 
kertoi ratkaisustaan Helsingin Sanomille. 
 
Keskustassa on jännittyneesti odotettu, 
suostuuko Jäättenmäki puoluejohdon pyyn-
töihin. Puoluehallitus nimeää loput kahdek-
san ehdokasta ensi torstaina. 
 
Puoluesihteeri Eero Lankia pitää Jäätteen-
mäen ilmoitusta hyvänä uutisena. "Annelin 
ehdokkuutta on toivottu puolueessa laajasti. 
Keskustalla on intressi saada vaaleihin valo-
voimaisia ehdokkaita." 
 
Lankia myöntää, että 3. maaliskuuta alkava 
Irak-oikeudenkäynti tuo tilanteeseen oman 
lisänsä. "Oikeudenkäynti on, eikä kukaan 
tiedä lopputulosta, mutta mielestäni se ei 
saa mitenkään rajoittaa Annelin kansalaisoi-
keuksia." 
 
EU-jäsenyyden nettohinta 23 euroa suoma-
laista kohti (Helsingin Sanomat 10.02.2004) 
 
EU-jäsenyyden nettohinta on tänä vuonna € 
23 suomalaista kohti. Valtiovarainministeriön 
laskelmien mukaan Suomi on tänä vuonna 
nettomaksaja, eli se maksaa EU:lle enem-
män rahaa kuin mitä se saa Brysselistä ta-
kaisin.  

Esimerkiksi kehitysyhteistyöstä jokainen 
suomalainen maksaa yli nelinkertaisesti sen, 
mitä EU tulee kansalaiselle maksamaan, noin 
€ 105. 
 
Suomen huolena on, että laajentumisen 
myötä nettomaksumme odotetaan monin-
kertaistuvan. VM:n laskelmien mukaan Suo-
men nettomaksuosuus Euroopan unionille 
kasvaa vuoteen 2006 mennessä yli kolmin-
kertaiseksi.  
 
Suomi rajoittaa uusien EU-maiden kansalais-
ten vapaata liikkuvuutta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 03/2004) 
 
Suomi aikoo rajoittaa EU:n uusien jäsenval-
tioiden kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
Suomen työmarkkinoilla kahden vuoden 
ajan.  
 
Siirtymäajat koskevat kaikkia uusia jäsen-
maita Maltaa ja Kyprosta lukuun ottamatta. 
Lain vaikutusta ryhdytään heti seuraamaan. 
Laki ei koskisi mm. niitä Suomessa jo työs-
kenteleviä, joilla on vähintään vuoden yhtä-
mittaisesti voimassa oleva oleskelu- ja työlu-
pa.  
 
Siirtymäajat perustuvat nykyisten ja tulevien 
EU-maiden huhtikuussa 2003 allekirjoitta-
maan liittymissopimukseen. Sen mukaan ny-
kyiset jäsenmaat voivat soveltaa näihin kah-
deksaan maahan työvoiman vapaassa liikku-
vuudessa kahden vuoden siirtymäaikaa. Ky-
seisten maiden kansalaisille on viime vuosina 
myönnetty vuosittain 8.000-10.000 työlupaa, 
joista suurin osa on väliaikaisia. 
 
EU selvitti huippukokouksensa pikavauhtia 
(Helsingin Sanomat 12.12.2003)  
 
EU:n huippukokouksen asialista käytiin pika-
vauhtia läpi. Italian pääministeri Silvio Ber-
lusconi  ilmoitti pian puolenpäivän jälkeen, 
että päätöslauselmat kokouksesta on hyväk-
sytty. 
 
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi, 
että Euroopan unionin huippukokous eli Eu-
rooppa-neuvosto päätti perjantaina mm. 
EU:n kasvualoitteesta käytännöllisesti katso-
en keskusteluitta. ”Eurooppa-neuvostossa ei 
oikeastaan ollut mitään yllätyksiä. Asiat oli 
sovittu”, Vanhanen sanoi.  
 
Kyse on yhdestä EU:n nopeimmista huippu-
johtajien tapaamisista. Suomalaisten diplo-
maattien mukaan vain Helsingin huippuko-
kouksessa 1999 varsinaiset asiat saatiin käy-
tyä nopeammin läpi.  
 
Huippukokouksen painavin päätös koski 
EU:n kasvualoitetta ja siihen liittyvää ns. pi-
kaohjelmaa. Eurooppa-neuvosto hyväksyi 
paketin, johon kuuluu liikenne-, energia- ja 
tutkimushankkeita.  
 
Suomesta listalla ovat Turun-Vaalimaan 
moottoritie sekä nopean rautatieyhteyden 
rakentaminen Helsingistä Venäjän rajalle. 
Myös Itämeren moottoritieksi kutsuttu meri-
yhteyksien parantaminen on mukana, mikä 
tarkoittaa Suomessa satamien kapasiteetin 

lisäämistä. Huippukokous päätti lopullisesti 
rajavalvontaviraston perustamisesta. Tavoit-
teena on, että virasto aloittaisi toimintansa 
vuoden 2005 alussa. Sijoituspaikasta ei ole 
päätöstä, vaan se riippuu Italian hieroman 
laajemman virastopaketin kohtalosta.  
 
EU:n tartuntatautivirastosta yksimielisyys 
(Helsingin Sanomat 02.12.2003) 
 
Euroopan unionin terveysministerit pääsivät 
yksimielisyyteen EU:n tartuntatautiviraston 
perustamisesta. Jos EU:n parlamentti hyväk-
syy viraston, se voi aloittaa toimintansa 
mahdollisesti jo ensi syksynä. 
 
"Jos ensi talvena puhkeaa sarsin kaltainen 
epidemia, päätä ei silitellä, ellei virastoa saa-
da perustetuksi", Suomea kokouksessa e-
dustanut peruspalveluministeri Liisa Hyssälä 
(kesk) arvioi. 
 
Hänen mukaansa kaikki EU-ministerit toivoi-
vat tartuntatautivirastolle mahdollisimman 
nopeata käsittelyä. Sen vuoksi ministerit ra-
jasivat viraston tehtävät aluksi vain tartunta-
tauteja koskevien toimien koordinointiin. 
Noin sadan hengen viraston on tarkoitus toi-
mia yhteistyössä kansallisten tartuntatautivi-
ranomaisten sekä Maailman terveysjärjestön 
WHO:n kanssa. 
 
Suomi saa EU:n kemikaaliviraston  
(Yle Online 14.12.2003) 
 
Suomi saa Euroopan unionin kemikaaliviras-
ton aiemmin tavoittelemansa elintarvikevi-
raston sijaan. Kemikaaliviraston sijoittami-
nen Suomeen sisältyy virastopakettiin, jonka 
puheenjohtajamaa Italia esitteli huippukoko-
ukselle. 
 
Suomi ja Italia väänsivät vuosikausia kättä 
siitä, sijoitetaanko elintarvikevirasto Par-
maan vai Helsinkiin.  
 
Myös kemikaalivirastosta on tulossa suhteel-
lisen suuri, elintarvikeviraston kokoinen. Vi-
raston työntekijämäärä noussee yli 200:n 
vuoteen 2011 mennessä. Pääministeri Matti 
Vanhasen mukaan virasto aloittaa toimintan-
sa 2 - 3 vuoden kuluessa.  
 
Kemikaalivirasto valvoo kaikkia Euroopan 
markkinoilla olevia aineita. Samalla se kerää 
tietoa aineiden vaarallisuudesta rekisterei-
hinsä. Lääkkeillä ja esimerkiksi elintarvikkei-
den lisäaineilla on kuitenkin oma valvonta-
järjestelmänsä.  
 
Euroopan unioni sai solmittua sijoituspake-
tin, jonka perusteella peräti 10 virastoa sijoi-
tetaan unionin jäsenmaihin. Yhden viraston 
paikkaa ei vielä päätetty, mutta sen saanee 
joku uusista jäsenmaista.  
 
- Kemikaalivirasto Suomelle, sijoituspaikkaa 

ei ole päätetty. 
- Elintarvikevirasto Italian, Parmaan 
- Kalastusvirasto Espanjan, Vigoon 
- Meriturvallisuusvirasto, Portugalin Lissa-

boniin 
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- Tietoturvavirasto Kreikkaan, sijoituspaik-
kaa ei ole päätetty 

- Lentoturvavirasto, Saksan Kölniin 
- Rautatievirasto Ranskan, Lilleen tai Valen-

ciennes'een 
- Tartuntatautivirasto Ruotsiin, sijoituspaik-

kaa ei ole päätetty 
- Rasismia ja ihmisoikeuksia käsittelevä, vi-

rasto Itävallan Wieniin (Rasismiyksikkö 
toimii jo) 

- EU:n syyttäjävirasto Hollannin, Haagiin 
(toimii jo) 

- Poliisikoulu, Britannian Lontooseen 
- Rajavalvontaviraston sijoitusmaasta, ei 

päätöstä. Mahdollisesti johonkin uuteen 
jäsenmaahan.  

 
Suomalaiset eivät lämpene EU-armeijalle  
(Yle Online 15.02.2004) 
 
Suomalaisten mielestä Euroopan unioni ei 
tarvitse omaa armeijaa. EU-armeijan perus-
tamista kannattaa vain noin joka viides suo-
malainen. 
 
Helsingin Sanomien julkistaman Taloustutki-
muksen mittauksen mukaan 70 prosenttia 
kansasta ei kannata EU-armeijan perusta-
mista, 18 prosenttia kannattaa sitä ja 12 
prosenttia ei osaa sanoa kantaansa asiaan.  
 
Myös suuri enemmistö kaikkien puolueiden 
kannattajista vastustaa euroarmeijaa. Jyrkin-
tä vastustus on vasemmalla ja vihreiden jou-
kossa.  
 
Suomalaiset mielestään huonoiten perillä 
EU:n perustuslaista 
(Helsingin Sanomat 17.02.2004) 
 
Suomalaiset ovat omasta mielestään huonoi-
ten informoituja EU:n tulevasta perustuslais-
ta, käy ilmi komission tiistaina julkaisemasta 
mielipidekyselystä. Kun keskimäärin joka 
neljäs 25:n nykyisen ja tulevan jäsenmaan 
kansalainen sanoi saaneensa perustuslaista 
hyvin tietoa, oli suomalaisista samaa mieltä 
vain 13 prosenttia. Peräti 87 prosenttia suo-
malaisista sanoi olevansa huonosti informoi-
tu perustuslaista. 
 
Suomalaisten vastausten kanssa on ristirii-
dassa se, että he tietävät perustuslaista mui-
ta eurooppalaisia enemmän. Kun kansalaisil-
ta kysyttiin yksittäisiä kysymyksiä perustus-
laista, he kuuluivat parhaiten asian tuntevien 
luokkaan. Myös aiemmin suomalaiset ovat 
pärjänneet loistavasti EU-tietoa kysyttäessä. 
"Todellisuudessa suomalaiset ovat parhaiten 
informoituja. Ehkä se on niin, että kun alkaa 
tietää jostain asiasta, sitä haluaisikin tietää 
vielä enemmän", komission tiedottaja Ste-
faan de Rynck tulkitsee tiistaista tutkimustu-
losta. 
 
EU ja USA sopivat matkustajatietojen luovu-
tuksesta (Digitoday, 18.12.2003) 
 
Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuus -virasto 
kertoi päässeensä sopimukseen Euroopan u-
nionin kanssa eurooppalaisten lentomatkus-
tajien tietojen luovuttamisesta. Yhdysvallat 

saa jatkossa käyttöönsä terrorismin ehkäisyn 
nimissä lentoyhtiöiden matkustajarekisterin. 
 
Yhdysvaltojen ja EU:n vuoden jatkuneet 
neuvottelut lentoyhtiöiden matkustajarekis-
terien luovuttamisesta viranomaiskäyttöön 
on päättynyt. Homeland Security -viraston 
johtajan Tom Ridgen mukaan yhteisymmär-
ryksessä tehty sopimus osoittaa, että EU ja 
USA jakavat samat tavoitteet lentoliikenteen 
ja ihmisten turvaamisessa.  
 
EU-maat sitoutuvat luovuttamaan USA:n vi-
ranomaisille maahan matkaavien kansalais-
tensa henkilötietoja. Viranomaiset saavat 
käyttöönsä listan, joka sisältää 34 tärkeintä 
tietoa matkaajista. 
 
Kolmen vuoden tietojenluovutussopimus 
menee vielä europarlamentin tarkistettavak-
si. Uudet neuvottelut käynnistyvät kahden ja 
puolen vuoden kuluttua. 
 
Vanhanen: Suomi valmis auttamaan EU-ma-
ta (Helsingin Sanomat 02.12.2003) 
 
Suomi on valmis auttamaan hyökkäyksen 
kohteeksi joutunutta toista EU-maata, kat-
soo pääministeri Matti Vanhanen (kesk). 
 
Vanhanen kirjoittaa tiistain Hufvudstadsbla-
detin kolumnissa, että solidaarisuuden pitää 
unionissa kehittyä niin, että hyökkäys yhtä 
jäsenmaata vastaan itsestään selvästi näh-
dään hyökkäyksenä koko unionia vastaan. 
 
"Myös liittoutumaton Suomi haluaa ja pystyy 
antamaan apua. Solidaarisuus jäsenmaiden 
välillä määrittelee millaista apua annetaan ja 
miten sitä annetaan", kirjoittaa Vanhanen. 
 
Vanhanen korostaa silti, ettei EU ole sotilas-
liitto, koska EU-jäsenyys ei tuo mitään auto-
maattisia mekanismeja sotilaallisen avun an-
tamiseksi ja vastaanottamiseksi. 
 
"Sitä varten on Nato, niille jotka haluavat 
sen jäseniksi. Nato antaa jäsenilleen konk-
reettisia turvallisuustakuita," Vanhanen neu-
voo. 
 
Suomi sai liittoutumattomien tuen 
(MTV3, 04.12.2003) 
 
Suomi on saanut muiden liittoutumattomien 
EU-maiden tuen ehdotukselleen, joka koskee 
unionin keskinäisiä turvatakuita. Näin kertoi 
ulkoministeri Erkki Tuomioja Brysselissä tä-
nään. 
 
Ehdotus tulisi korvaamaan Italian luonnoste-
leman mallin EU:n perustuslain pykäläksi. 
Italian tekstin mukaan jäsenmaat olisivat 
velvollisia antamaan toisilleen sotilaallista ja 
muuta apua hyökkäyksen tapahtuessa.  
 
Suomi ja liittoutumattomat Ruotsi, Irlanti ja 
Itävalta tarjoavat tilalle muotoilua, jossa so-
tilaallisen ja muun avun antamisesta ja pyy-
tämisestä päättää jokainen jäsenmaa itse.  
 
Pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti tänään, 
että Suomi ei hyväksy Italian tekemää ehdo-

tusta vaan haluaa ratkaisun joka sopii pa-
remmin liittoutumattomille maille.  
 
Suomi hyväksyy EU:n turvatakuut 
(Helsingin Sanomat 12.12.2003) 
 
Suomi on päättänyt hyväksyä EU-maiden 
keskinäiset turvatakuut. Pääministeri Matti 
Vanhanen (kesk) arvioi torstaina, että EU:n 
tiivistyminen vakauttaa Eurooppaa ja vahvis-
taa näin myös Suomen turvallisuuspoliittista 
asemaa. 
 
Myöhään torstaina Vanhanen vihjasi Brysse-
lissä, että Suomen kannattaisi harkita osal-
listumista myös EU:n rakenneyhteistyöhön, 
joka on turvatakuiden ohella EU:n tiivistyvän 
sotilasyhteistyön kulmakivi. Rakenneyhteis-
työ tarkoittaa joukkojen valmistamista vaati-
via kriisinhallintaoperaatioita varten. ”Henki-
lökohtainen kanta on se, että rakenteellinen 
yhteistyö on osa kriisinhallintaa. Minusta 
meidän kannattaa pyrkiä sinne mukaan, 
mutta lopullinen kanta määräytyy sen jäl-
keen, kun nähdään, miksi se todella muo-
dostuu”, Vanhanen sanoi. 
 
Turvatakuuartiklan mukaan EU-maat ovat 
velvoitettuja auttamaan toisiaan hyökkäystä 
vastaan. Artiklaan lisättiin kuitenkin tiistaina 
lievennys, jonka mukaan velvoite ei vaikuta 
”tiettyjen jäsenmaiden turvallisuuspolitiikan 
erityisluonteeseen”. 
 
EU:n patenttivyyhti uhkaa venyä yli euro-
vaalien (Digitoday 02.12.2003)  
 
EU:n ministerineuvosto siirsi äänestystään 
tietokoneohjelmien patentoitavuudesta ensi 
keväälle. Tämä tarkoittaa sitä, että direktiivi-
esitys on vaarassa joutua parlamentin toi-
seen käsittelyyn vasta eurovaalien jälkeen, 
arvioi Euroopan parlamentin jäsen Uma Aal-
tonen (Vihreät/EVA). 
 
Aaltonen sanoo olevansa huolissaan siitä, 
kuinka vahvasti parlamentin uusi kokoonpa-
no pystyy aikanaan puolustamaan kantaansa 
neuvostoa vastaan.  
 
Hänen mukaansa direktiivin vaikutukset ei-
vät koske pelkästään Eurooppaa, vaan sillä 
vaikutetaan ratkaisevasti siihen, voidaanko 
digitaalista kuilua koskaan sulkea etelän ja 
pohjoisen väliltä.  
 
Direktiiviesitys tietokoneohjelmien patentoi-
tavuudesta sai syksyllä aikaan erään parla-
mentin historian voimakkaimmista lobbaus-
rynnistyksistä. Nyt esitys odottaa käsittely-
ään neuvostossa.  
 
Sekä eurooppalaisen tietotekniikan pk-sekto-
ri että vapaan ohjelmistokoodin kehittäjät 
ovat huolissaan neuvoston tulevasta päätök-
sestä: jos neuvosto palaa takaisin komission 
alkuperäiseen esitykseen, palvelisi direktiivi 
tällöin vain muutamaa kansainvälistä suur-
yritystä. 
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EU moittii Suomea ja kahdeksaa EU-maata 
hidastelusta yksityisyyslaissa 
(Digitoday, 05.12.2003) 
 
Euroopan Unionin komissio ilmoitti ryhtyvän-
sä toimiin Suomea ja kahdeksaa muuta EU-
maata vastaan, koska nämä eivät lokakuun 
loppuun mennessä muuttaneet kansallista 
lainsäädäntöä EU:n 15 jäsenvaltion hyväksy-
män sähköisen yksityisyydensuojan - e-yksi-
tyisyysdirektiivin - mukaiseksi. 
 
Suomen lisäksi EU:n tulilinjalla ovat Ruotsi, 
Saksa, Ranska, Belgia, Hollanti, Portugali, 
Luxemburg ja Kreikka. 
 
Tietoliikennekomissaari Erkki Liikanen kehot-
ti Reutersin mukaan kaikkia direktiiviä vielä 
toteuttamattomia jäsenvaltioita tekemään 
sen viivyttelemättä. Jäsenvaltioilla on kaksi 
kuukautta aikaa saada uusi direktiivi voi-
maan, tai ne voivat huomata joutuneensa 
vastaajanpaikalle Euroopan Unionin tuomio-
istuimeen. 
 
Uusi direktiivi tiukentaa henkilökohtaisten 
tietojen suojaa internetissä ja tarjoaa uusia 
eväitä roskapostia vastaan. 
 
EU ajaa laajakaistaa tuomioistuinuhalla 
(Digitoday 22.12.2003) 
 
Euroopan unionin virkailijat uhkaavat vetää 
seitsemän maata EU:n tuomioistuimeen kos-
ka ne eivät ole vapauttaneet olemassa olevia 
televerkkoja kilpailuun. EU päätti jo vuoden 
2002 alussa, että kaikkien jäsenmaiden on 
annettava teleregulaattoreilleen valtuudet 
avata puhelinverkot kilpailulle. 
 
Alun perin jäsenmaiden oli määrä saattaa te-
lekilpailulainsäädäntö voimaan 25. heinäkuu-
ta mennessä. Monessa maassa prosessia ei 
ole edes aloitettu. Nyt EU vaatii selvitystä 
seitsemältä jäsenmaalta kahden kuukauden 
kuluessa tai muuten niitä uhkaa haaste EU-
tuomioistuimeen. Tällä hetkellä kilpailua 
haetaan erityisesti laajakaistamarkkinoille. 
 
Jarrumaiden joukossa ovat muun muassa 
Saksa ja Ranska, joissa kilpailu vaikuttaisi 
voimakkaasti valtion suureksi osaksi omista-
maan valtaoperaattoriin. Muut jälkijunassa 
kulkevat maat ovat Belgia, Hollanti, Kreikka, 
Luxemburg ja Portugali. 
 
Suomi EY-tuomioistuimeen pakkausdirektii-
vistä (Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Suomi joutuu EY:n tuomioistuimeen pak-
kausjätedirektiivin rikkomisesta. EU:n komis-
sion mukaan Suomi loukkaa pakkauksista ja 
pakkausjätteistä annettua direktiiviä. Komis-
sio katsoo Suomen tölkkien ja pullojen kier-
rätysjärjestelmän syrjivän tuontia ja pieniä 
valmistajia.  
 
Komission mielestä Suomi ei ole vienyt jär-
jestelmää koskevia säännöksiä lainsäädän-
töönsä riittävällä tavalla. Kanteessa viitataan 
myös siihen, että Suomessa tölkeille ja pul-
loille on vain yksi kierrätysjärjestelmä. EU:n 
direktiivin mukaan järjestelmän pitäisi olla 
avoin uusille tulijoille, eikä se saa syrjiä 

tuontituotteita. Komissio on jo aiemmin huo-
mauttanut, että Suomen järjestelmä syrjii 
tuontia ja pienempiä valmistajia ja on suur-
ten panimoitten käsissä. Suomella on kuu-
kausi aikaa vastata kanteeseen 
 
Rakennejärjestelyjä helpottava eurooppayh-
tiömuoto käyttöön lokakuussa 2004 
(Oikeusministeriö, 02.012.2003) 
 
Eurooppayhtiötä koskeva EU-lainsäädäntö 
tulee voimaan 8.10.2004. Eurooppayhtiö pe-
rustuu EU:n eurooppayhtiöasetukseen ja sitä 
täydentävään kansalliseen yhtiölainsäädän-
töön.  
 
Eurooppayhtiö (SE) on uusi eurooppalainen 
ylikansallinen yhtiömuoto. Unionintason 
sääntely mahdollistaa suomalaisten julkisten 
osakeyhtiöiden siirtymisen pois Suomesta 
eurooppayhtiöksi sulautumisen kautta. Vas-
taavasti Suomeen rekisteröitävä eurooppa-
yhtiö voi siirtyä pois Suomesta ja ulkomai-
nen yhtiö voi siirtyä Suomeen. Muilta osin 
eurooppayhtiö muistuttaa kunkin EU-valtion 
kansallisia julkisia osakeyhtiöitä. Eurooppa-
yhtiö tunnustetaan kaikissa EU-valtioissa.  
 
Henkilöstön tiedonsaantioikeudesta ja oi-
keudesta osallistua eurooppayhtiön hallin-
toon säädetään EU:n direktiivissä, jonka voi-
maan saattamista valmistellaan erikseen 
työministeriön neuvotteluryhmässä, jonka 
määräaika päättyy kevättalvella 2004. Käy-
tännössä eurooppayhtiötä ei voida rekiste-
röidä Suomessa ennen työlainsäädännön 
muutoksen voimaantuloa.  
 
Eurooppayhtiöasetuksessa säädetään yhtiön 
perustamisesta, kotipaikan siirrosta ja yh-
tiömuodon muutoksesta. EU-asetuksen mu-
kaan eurooppayhtiötä kohdellaan vastaavalla 
tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista jul-
kista osakeyhtiötä. Eurooppayhtiöön sovelle-
taan siten esimerkiksi verotusta, työsuhteita 
ja työoloja, kilpailuolosuhteita, kuluttajan-
suojaa, ympäristösuojelua, immateriaalioi-
keuksia ja yhtiön maksukyvyttömyyttä kos-
kevaa kansallista ja EU-sääntelyä vastaavalla 
tavalla kuin muihin yhtiöihin.  
 
Eurooppayhtiömuodolla ei ole välittömiä vai-
kutuksia osakkaiden ja muiden sijoittajien 
asemaan, jos näiden oikeudet yhtiön perus-
tamisessa ja kotipaikan siirrossa varmiste-
taan oikeusministeriön työryhmän kaavaile-
malla tavalla (mm. sulautumista tai kotipai-
kan siirtoa vastustavan oikeus vaatia osak-
keidensa lunastamista).  
 
Pekkarinen: EU:n biosähkötavoite Suomelle 
kova (Yle Online 10.02.2004) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkari-
nen epäilee, ettei Suomi pääse nykytoimil-
laan EU:n asettamaan biosähkötavoittee-
seen. EU-direktiivin mukaan Suomen olisi 
vuoteen 2010 mennessä tuotettava 31,5 % 
kulutetusta sähköstään uusiutuvilla energia-
lähteillä, kuten bioenergialla, tuuli- ja vesi-
voimalla. Ilmastonmuutosseminaarissa pu-
huneen Pekkarisen mielestä tavoite on tär-
keä, mutta urakka on kova.  
 

Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan ta-
voitteen saavuttaminen edellyttäisi, että 
kaksi kolmasosaa kotitaloussähkön kulutuk-
sesta katettaisiin biosähköllä. Tällä hetkellä 
tavoitteesta ollaan useiden prosenttiyksikkö-
jen päässä.  
 
OECD-maiden energiajärjestö IEA antoi puo-
lestaan tiistaina kiitosta Suomen energiapoli-
tiikalle. IEA:n mielestä maamme energiapoli-
tiikkaa on hoidettu hyvin. Kehuja saivat mm. 
energiahuollon monipuolisuus ja uusiutuvan 
energian runsas hyödyntäminen. IEA kiitteli 
niin ikään Suomen kykyä luoda energiajär-
jestelmä, jossa toimitusvarmuus on turvattu, 
vaikka maassa on vähemmän energialähteitä 
kuin monissa muissa OECD-maissa. 
 
E111-lomake kortille 
(Expatrium uutiskirje 08/2003) 
 
Ensi kesästä lähtien loppuu Eu-maiden välillä 
matkustavalta unionin asukkaalta paperilo-
makkeiden mukana kantaminen. Kun vielä 
nyt lyhyen oleskelun aikana äkilliseen sai-
raanhoitoon toisessa maassa hakeutuvalla 
tulee olla E111-lomake mukanaan, riittää 
kesäkuusta 2004 lähtien, että lompakossa 
on uusi yhdenmukainen eurooppalainen sai-
raanhoitokortti. Kortin käyttöönotto tapah-
tuu vaiheittain, joten lienee syytä varautua 
pieniin alkukankeuksiin. 
 
Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tekniset 
ominaisuudet ja ulkoasu: 
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_276/l_27620031027fi
00040018.pdf  
 
Lemmikin passi ja tunniste 
(Expatrium uutiskirje 08/2003) 
 
Euroopan unioni haluaa varmentaa lainsää-
dännöllään myös lemmikkieläinten (kissojen, 
koirien ja frettien) vapaan liikkumisen alu-
eellaan. 3.7.2004 tulee jokaisella lemmikki-
turistilla olla unionin maissa kulkiessaan oma 
lemmikkieläimen todistus sekä lisäksi tunnis-
teena joko mikrosiru tai tatuointi.  
 
Lemmikkieläimen todistus on sinikantinen 
passiasiakirja, joka oikeuttaa vapaaseen liik-
kumiseen unionimaissa Britanniaa, Irlantia ja 
Ruotsia lukuun ottamatta. Passista löytyvät 
tiedot ja kuvaus lemmikistä, tämän rokotuk-
sista ja lääkityksistä sekä tiedot omistajista. 
Dokumenttiin on varattu paikka passikuvalle, 
joka on toki vapaaehtoinen. 
 
Lemmikkien passin tekniset ominaisuudet ja 
ulkoasu: 
http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_312/l_31220031127fi
00010013.pdf  
 
Uudet EU-maat haluavat näkyville euroissa 
(MTV3, 02.12.2003) 
 
Vappuna EU:hun liittyvät maat, kuten Malta 
ja Kypros haluavat itsensä näkyviin euro-ra-
hoihin mahdollisimman nopeasti. Operaatio 
voi kuitenkin viedä vuosikymmenen loppuun. 

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_276/l_27620031027fi00040018.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_276/l_27620031027fi00040018.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_276/l_27620031027fi00040018.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_312/l_31220031127fi00010013.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_312/l_31220031127fi00010013.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_312/l_31220031127fi00010013.pdf
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Vappuna EU:hun liittyvät uudet maat halua-
vat eurot käyttöön mahdollisimman nopeas-
ti. Tähän joukkoon kuuluvat myös Malta ja 
Kypros. Niillä on kuitenkin yksi tavoite muita 
enemmän: saarivaltiot haluavat itsenä näky-
viin euro-rahoihin. 
 
Kyproksen ja Maltan johtajat ovat käyneet 
taistoon omien valtioidensa saamiseksi nä-
kyviin euro-rahojen karttakuviin. Kyproslais-
ten mielestä se on aivan oikein. ”Kyllä Kyp-
roksen pitää näkyä. Kyseessähän on yhtei-
nen raha”, kyproslainen Lakis Christodoulou 
sanoo. 
 
Vaikka EU-jäsenyys alkaa vappuna, Kyprok-
sella maksetaan omilla punnilla vielä ainakin 
pari vuotta. Kyproksen ja Maltan saaminen 
rahoihin vienee vieläkin kauemmin. Ehkä ne 
nousevat merestä vasta seuraavan seteliuu-
distuksen yhteydestä, vuosikymmenen lo-
pulla. 
 
TALOUS 
 
OECD ennustaa Suomelle vahvaa kasvua  
(Yle 24 Online 26.11.2003) 
 
Suomen kokonaistuotanto kääntyy ensi 
vuonna aiemmin arvioitua nopeampaan kas-
vuun, uskoo OECD tuoreessa talouskatsauk-
sessaan. Kasvua kiihdyttää maailmantalou-
den elpyminen. 
 
OECD uskoo Suomen talouden kasvavan 3,4 
prosentin vauhtia. Kasvuvauhdin arvioidaan 
pysyvän hyvänä myös vuonna 2005. Tänä 
vuonna bruttokansantuote kasvaa OECD:n 
mukaan kuitenkin selvästi valtiovarainminis-
teriön ennustetta hitaammin. OECD arvioi 
kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,2 prosen-
tista tasan yhteen prosenttiin. Talouskasvu 
on tänä vuonna kotimaisen kysynnän varas-
sa, mutta ensi vuonna vienti elpyy ja kiih-
dyttää kasvua, OECD uskoo.  
 
Ministeriö ennusti pari viikkoa sitten Suomen 
talouskasvun yltävän tänä vuonna 1,4 pro-
senttiin. Ensi vuoden kasvuksi ennustettiin 
2,7 prosenttia.  
 
Hackmanin hallitus hyväksyi italialaistarjouk-
sen (Digitoday 02.12.2003) 
 
Muotoilu- ja suurkeittiöyhtiö Hackmanin hal-
litus suosittelee italialaisen Ali Groupin teke-
män ostotarjouksen hyväksymistä. Tämä 
tarkoittaa Hackmanin myymistä italialaisyhti-
ölle. 
 
Ali Group teki viime viikolla Hackmanista os-
totarjouksen, joka on € 37,50 osakkeelta. 
Ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiön Nordic 
Capitalin aiemmin tekemä tarjous oli € 33 
osakkeelta. 
 
Suurkeittiökalusteita valmistava italialaisyhtiö 
ilmoitti suoraan viime viikolla, että se on 
kiinnostunut vain Metoksesta eli suurkeittiö-
bisneksestä. Muun muassa taidelasia tuotta-
van Iittalan se panee myyntiin. 
 
 
 

SantaPark kituu yhä talouskurimuksessa 
(Nelonen 23.12.2003) 
 
Joulupukin kotiluolan SantaParkin vaikeudet 
jatkuvat. Huvipuistoyhtiö tekee tänäkin 
vuonna tappiota, ja viime päivien suurin ko-
hu on noussut tonttujen irtisanomisista. Uusi 
toimitusjohtaja aikoo uudistaa luolan bisnek-
siä ja muuttaa huvipuiston muistuttamaan 
aiempaa enemmän suomalaista joulua.   
 
Pelejä ja karuselleja, siinä viisi vuotta sitten 
avatun SantaParkin tarjonta englantilaistu-
risteille. ”Pidimme Rekiretkestä ja lapset piti-
vät erityisesti Petteri Punakuono -laitteesta, 
mutta täällä ei ole oikeastaan paljon teke-
mistä ja kaikki on melko kallista”, ynnää brit-
tituristi Shelley Henry. 
 
Turistien tyytymättömyys näkyy SantaParkin 
tuloksessa. Yhtiö ei ole vielä kertaakaan 
päässyt voiton puolelle, vaikka tulos paranee 
hieman vuosi vuodelta. Tänä vuonna tappio-
ta tehdään € 200.000. 
 
SantaParkin kävijämäärä on noussut hieman 
tänä vuonna. Tänä vuonna elämysluolassa 
käy noin 50.000 turistia, kun viime vuonna 
maksavia asiakkaita kävi noin 46.000. Suu-
rimmat turistiryhmät saapuvat Englannista, 
Ranskasta ja Venäjältä. 
 
Uudenkaupungin autotehtaan tulevaisuus on 
vaakalaudalla (Taloussanomat 05.12.2003) 
  
Saksalainen ThyssenKrupp ei aio lisätä omis-
tusosuuttaan Metso-konserniin kuuluvassa 
Valmet Automotivessa tämän vuoden aika-
na. 
 
”Porschen tilausmäärät eivät enää riitä pe-
rustelemaan ostoa, eikä Valmet ole onnistu-
nut saamaan uusia tilauksia niiden tilalle, to-
tesi ThyssenKrupp Automotiven johtaja Jür-
gen Harnisch eilen uutistoimisto Vwd:lle.  
 
Saksalaiskonserni osti kaksi vuotta sitten 
kymmenen prosenttia Valmet Automotivesta 
ja sopi tuolloin mahdollisuudesta ostaa lo-
putkin tämän vuoden loppuun mennessä. 
 
Nykyisestä omistusosuudesta yhtiö pitää 
toistaiseksi kiinni. Neuvotteluja jatketaan 
vielä ensi vuoden puolella, Harnisch täydensi 
myöhemmin. 
 
Uudenkaupungin autotehdas on ollut entistä 
kipeämmin vahvan strategisen kumppanin 
tarpeessa sen jälkeen kun Saabin tuotanto 
tehtaalla loppui keväällä. Myös Porsche Box-
terin tuotantomäärät ovat laskeneet. 
 
Rolls Royce siirtää tuotantoa Raumalle  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Brittiläinen Rolls Royce aikoo keskittää pot-
kurilaitetuotantonsa Rauman-tehtaalleen. 
Päätös tuo 40 uutta työpaikkaa yhtiön omal-
le tehtaalle ja alihankintayrityksiin.  
Rolls Royce lopettaa laivojen potkurilaittei-
den valmistamisen Vancouverin-tehtaallaan 
Kanadassa ja siirtää sen tuotannon Raumal-
le. Tuotanto Rauman-tehtaalla nousee noin 
kolmanneksella nykyisestä. 

Finnair keskeyttää lomautuksia lentojen 
määrän kasvun vuoksi  
(Taloussanomat 05.12.2003) 
 
Lentoyhtiö Finnair on keskeyttänyt matkus-
tamohenkilökunnan eli lentoemäntien ja stu-
erttien lomautukset toistaiseksi. Yhtiön 
muun henkilöstön lomautukset ja irtisanomi-
set jatkuvat suunnitellusti. 
 
Ryanair lopettaa lentonsa Suomen ja Ruotsin 
välillä (MTV3, 03.12.2003) 
 
Irlantilainen halpalentoyhtiö lopettaa liiken-
teen Tampereen ja Tukholman Skavstan vä-
lillä ensi kuun puolivälissä. Lopettamista pe-
rustellaan matkustajien vähäisyydellä. Ry-
anair lopettaa muutamia reittejä myös muu-
alla Euroopassa 
 
Ryanair jatkaa kuitenkin lokakuussa aloitta-
maansa liikennöintiä Tampereen ja Lontoon 
välillä. Samalla kun yhtiö lopettaa lennot 
Ruotsin Skavstaan, se aloittaa Tampereelta 
uuden reitin Frankfurtiin. 
 
Flying Finn konkurssiin 
(Helsingin Sanomat 11.02.2004) 
 
Halpalentoyhtiö Flying Finn on jättänyt kes-
kiviikkona konkurssihakemuksen Vantaan 
käräjäoikeudelle. Yhtiö ei viime viikkojen 
neuvottelussa löytänyt uusia rahoittajia toi-
minnalleen. Yhtiö olisi tarvinnut lisärahoitus-
ta selvitäkseen noin seitsemän miljoonan eu-
ron veloistaan. 
 
Söder Airlines avasi reitin Ouluun  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Söder Airlines avasi keskiviikkona uuden rei-
tin Tampereen ja Oulun välillä. Reitti lenne-
tään arkipäivisin kahdesti päivässä kum-
paankin suuntaan. Yhtiö odottaa reitin ole-
van yhtiön tärkeimpiä. Netissä: www.soder.fi  
 
Finlayson muuttaa Tampereelta Helsinkiin 
(Helsingin Sanomat 07.12.2003) 
 
Kappale tamperelaista teollisuushistoriaa 
päättyy vuodenvaihteessa, kun Finlaysonin 
kotipaikka siirtyy Tampereelta Helsinkiin. 
 
Tampere kasvoi aikoinaan Finlaysonin teh-
taan ympärille. Ensi vuoden alussa noin 30 
hengen työt loppuvat Tampereella ja jatku-
vat mahdollisesti Helsingissä. Tampereelle 
jää yrityksestä enää muutama myynti-
ihminen. 
 
Näin vuonna 1820 alkanut Finlaysonin tarina 
päättyy Tampereella. Finlaysonin hallinto ja 
ateljee eli tuotesuunnittelu siirtyvät Helsin-
kiin. 
 
Nokia Tetra-puhelimet turvaavat olympialai-
sia (Digitoday 25.11.2003) 
 
Nokia toimittaa Kreikan viranomaisille 
20.000 Tetra-puhelinta. Viranomaisverkon 
on määrä olla täydessä iskussa ennen ensi 
kesän olympialaisia. Puhelimet tulevat polii-
sin, palokunnan, asevoimien ja muiden tur-
vaorganisaatioiden jäsenten käyttöön. 

http://www.soder.fi/
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Nokia jakelee pelejä kreikkalaisille 
(Digitoday 24.11.2003) 
 
Kreikkalainen matkapuhelinoperaattori Cos-
mote on avannut MYCOSMOSview –pelipor-
taalin, josta se jakelee sisältöä matkapuheli-
miin Nokian toimittamalla jakeluratkaisulla. 
Operaattorin portaalissa on tarjolla yli 50 eri-
laista Java ja Symbian -pohjaisista peliä. 
 
Nokian toimittaa Cosmotelle Nokia Delivery 
Server -ratkaisun, integrointipalvelut sekä 
verkon hallinta- ja ylläpitopalvelut. Ratkaisu 
tukee sisällön lataamista wap-puhelimille 
wap-yhdyskäytävän kautta ja Java-tiedosto-
jen toimittamista Javaa tukeville puhelimille. 
 
Nokia innovatiivisin, Microsoft arvostetuin 
(Digitoday 07.01.2004)  
 
Hongkongilaisen Far Eastern Economic Re-
view -lehden 11. vuosittainen lukijatutkimus 
rankkaa Nokian toiseksi arvostetummaksi 
yritykseksi heti Microsoftin jälkeen. Nokia ar-
vostetaan tutkimuksessa arvioitavina olleista 
153:sta kansainvälisestä yrityksestä kaikkein 
innovatiivisimmaksi. 
 
Muut yhtiöt viiden kärjessä olivat Toyota, In-
tel ja Coca-Cola. Nokia uusi kakkostilansa 
viime vuodelta, Microsoft oli ykkösenä yh-
deksännen kerran peräkkäin. 
 
AC Nielsenin lehden lukijoiden keskuudessa 
toteuttamassa tutkimuksessa vastaajat Aasi-
assa ja Oseaniassa arvioivat yrityksiä seu-
raavien ominaisuuksien suhteen: johdon ky-
vykkyys, palvelujen ja tuotteiden laatu, in-
novatiivisuus, johdon pitkän tähtäimen visio, 
taloudellinen tila sekä muiden pyrkimys jälji-
tellä yrityksen toimintaa. 
 
Tutkimuksen kymmenen kärjessä: Microsoft, 
Nokia, Toyota, Intel, Coca-Cola, Sony, IBM, 
General Electric, Nike, Citicorp. 
 
Eurokolikoita väärennetty 
(MTV3, 01.12.2003) 
 
Suomessa on syksyn mittaan tavattu ensim-
mäiset väärennetyt eurokolikot. Keskusrikos-
poliisi pitää kolikko-ongelmaa vielä niin sa-
tunnaisena ja tappioita pieninä, ettei tapaus-
ten tutkintaa ole keskitetty. Väärät eurokoli-
kot ovat tuttu ilmiö keskisessä ja eteläisessä 
Euroopassa, missä niitä on myös onnistuttu 
takavarikoimaan.  
 
Meillä tapaukset voi laskea yhden käden sor-
milla, todetaan keskusrikospoliisista. KRP:n 
asiantuntijoiden mukaan kansalaisilla tai 
kassatoimihenkilöillä ei ole aihetta mihinkään 
erityiseen valppauteen kolikoitten kanssa.  
 
KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Haatainen: Ei tiukkoja rajoituksia opintoai-
koihin (Yle 24 Online 26.11.2003) 
 
Opetusministeri Tuula Haatainen (sd.) va-
kuuttaa, ettei opiskeluaikoja yliopistoissa 
aiota rajata niin, että opiskelija menettäisi 
opiskeluoikeutensa täysin tietyn ajan jäl-
keen.  

Haatainen kommentoi Helsingin Sanomissa 
esitettyä Opetusministeriön luonnosta, jonka 
alemman korkeakoulututkinnon pitäisi val-
mistua kolmessa ja ylemmän maisterin tut-
kinnon viidessä vuodessa. Luonnoksen mu-
kaan kahden vuoden mahdollisen lisäajan 
saamiseksi pitäisi esittää hyväksyttävä opin-
tosuunnitelma yliopistolle. 
 
Haatainen painottaa, että rajaamiskeskuste-
lussa pitää kuitenkin huomioida opiskelijoi-
den yksilölliset sosiaaliset tekijät. Tavoiteai-
kojen puitteissa pysymisestä taas yliopistoja 
palkittaisiin ns. tuloksellisuusrahalla.  
 
Myös tutkintojen laajuutta halutaan rajoit-
taa. Esim. vuonna 2001 valtaosassa, noin 90 
prosentissa, tutkinnoista oli ylimääräisiä 
opintoja. Jatkossa tutkintoon kuuluvat opin-
not määriteltäisiin tarkasti opintosuunnitel-
missa.  
 
Nykyään ongelmana on pidetty sitä, että 
maksuttomia yliopisto-opintoja on voitu 
käyttää työelämää täydentävään koulutuk-
seen. Määrittelemällä tutkinnon opinnot ja 
laajuus selkeästi pyrittäisiin estämään ilmai-
sen täydentävän koulutuksen tarjoaminen 
työelämälle.  
 
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL tyrmää 
ministeriön aikeet täysin. Puheenjohtaja 
Tommi Laition mukaan rajoitukset söisivät 
vain korkeakoulujärjestelmämme jousta-
vuutta sekä vaikeuttaisi työkokemuksen 
hankkimista opiskeluaikana.  
 
Opetusministeriö uskoo, että uudistus no-
peuttaisi valmistumisaikoja vuoden verran. 
Uudistuksen on kaavailtu astuvan voimaan 
vuonna 2005.  
 
Ammatillisissa oppilaitoksissa paljon epäpä-
teviä opettajia  
(Helsingin Sanomat 08.12.2003) 
 
Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee 
paljon epäpäteviä opettajia. Vain 14% oppi-
laitoksista on sellaisia, joissa kaikki kokopäi-
väisissä viroissa toimivat opettajat ovat pä-
teviä. Tieto ilmenee Jyväskylän yliopistossa 
tehdystä tutkimuksesta. 
 
Tutkimusdosentti Erkki Kangasniemen  mu-
kaan epäpätevien opettajien suureen mää-
rään ovat osaltaan vaikuttaneet opetussuun-
nitelmalliset uudistukset. Opettajankoulutus 
ei  ole ehtinyt vastata uusien koulutusohjel-
mien haasteisiin. Erityisesti useilta virkaa ha-
kevilta henkilöiltä puuttuu pedagoginen pä-
tevyys. Opetusministeriö aikookin aloittaa lä-
hiaikoina projektin, jossa ammatillisten opet-
tajien kelpoisuusvaatimuksia käydään läpi 
alakohtaisesti. 
 
Suomessa on kaikkiaan 300 ammatillista op-
pilaitosta. Näistä kyselytutkimuksen osallistui 
130 lukuvuonna 2001-2002. 
 
Mobiilimaisterikoulutus alkaa Oulussa  
(Yle 24 Online 26.11.2003) 
 
Oulun Yliopistossa alkaa ensi kuussa uusi 
mobiilipalveluiden maisterikoulutus. Koulu-

tukseen pyrki hakuaikana yhteensä kolme-
sataa opiskelijaa, joista joka kolmas saa o-
piskelupaikan. Maisteriohjelma toteutetaan 
pääsääntöisesti etäopetuksena Oulussa, Ni-
valassa ja Kajaanissa.  
 
Mobiilipalveluiden opiskelu sisältää mm. oh-
jelmointia, tietoliikenneasioita ja palveluiden 
ja ohjelmien suunnittelua kannettaviin tieto-
koneisiin ja moderneihin matkapuhelimiin.  
 
Suomen keskiasteen koulut menestyvät ver-
tailussa (Yle Online 03.02.2004) 
 
Kansainvälisen vertailun mukaan Suomen lu-
kioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppi-
mistulokset ovat hyviä, opinto-ohjaus moni-
puolista ja opettajat käyvät hyvin täyden-
nyskoulutuksessa.  
 
OECD:n vertailussa arvioidaan kuitenkin, et-
tä Suomen kouluissa tietotekniikan hyödyn-
tämisessä on parantamisen varaa.  
 
Yhtä tietokonetta kohti Suomen toisen as-
teen oppilaitoksissa on keskimäärin viisi op-
pilasta. Opettajilla tilanne on vielä parempi, 
sillä yhtä konetta käyttää keskimäärin 1,6 o-
pettajaa. Luvut ovat vertailun kärkeä. Tieto-
koneiden hyödyntämisessä Suomi lukeutuu 
vain vertailun keskikastiin yhdessä Ranskan, 
Korean, Portugalin ja Sveitsin kanssa.  
 
Opettajien pätevyys on Suomessa hieman 
vertailun keskitasoa matalampi. Kokopäiväi-
sistä opettajista 15 prosenttia on epäpäte-
viä, osa-aikaisista 40 prosenttia.  
 
Henkilöstöresurssit ovat suomalaisissa kou-
luissa OECD:n keskitasoa. Yhtä opettajaa 
kohti on keskimäärin 15 oppilasta.  
 
Tutkimuksessa oli 14 maata. Suomi oli vii-
dellä osa-alueella kolmen parhaan joukossa 
ja kahdella keskiarvon alla. Suomen sijoitus 
on samaa tasoa Norjan ja Ruotsin kanssa.  
 
Suomen lukiolaisten liitto ihmettelee Suomen 
hyvää sijoittumista OECD:n vertailussa.  
 
Lukiolaisten liiton omassa tutkimuksessa ha-
vaittiin, että 25 prosentilla lukiolaisista on 
vaikeuksia oman opiskelutavan löytämisessä. 
Opinto-ohjauksen tila 2002 -tutkimus puo-
lestaan kertoo, että 39 prosenttia lukiolaisis-
ta ei ole omasta mielestään saanut riittävästi 
ohjausta.  
 
Lisäksi liitto huomauttaa, että vaikka Suo-
messa laskennallisesti on yhtä opettajaa 
kohti 15 opiskelijaa, todellisuudessa ryhmä-
koot ovat huomattavasti suurempia. 
 
Peruskoululaisille uudet oppimistavoitteet  
(Suomen Sillan Uutisviikko 03/2004) 
 
Uudet valtakunnalliset normit yhtenäistävät 
opetusta Suomen peruskouluissa. Opetus-
hallituksen perjantaina sopimat opetussuun-
nitelman perusteet määräävät myös nykyistä 
täsmällisemmin oppiaineiden sisällöstä.  
 
Biologiasta esimerkiksi kahdeksikon saadak-
seen oppilaan on osattava mm. kerätä kas 
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veja, selostaa metsänhoidon perusasioita ja 
fotosynteesi sekä kuvata synnytyksen kulku. 
Liikunnassa on osattava tavallisia pallopele-
jä, uida ja pelastaa vedestä, suunnistaa, 
hiihtää ja luistella sujuvasti sekä ymmärtää 
rytmin merkitys tanssissa. Äidinkielessä ja 
kirjallisuudessa hyvän osaajan on jo toisen 
luokan jälkeen tuotettava tekstiä myös tieto-
koneella. Peruskoulun päättävän on tunnet-
tava Kalevalaa ja eri aikakausien kirjallisuu-
den klassikkoja.  
 
Uudet normit otetaan käyttöön kaikissa pe-
ruskouluissa viimeistään 2006, mutta osassa 
jo ensi syksynä. Alimmilla luokilla ja kokeilu-
kouluissa ne ovat jo käytössä.  
 
Kuusi Suomen yliopistoa 500 parhaan listalla  
(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004) 
 
Kuusi suomalaista yliopistoa on päässyt 
Shanghain yliopiston Institute of Higher 
Educationin  laatimalle maailman 500 par-
haan yliopiston listalle. Kriteereinä on käy-
tetty lähinnä tutkimuksellisia ansioita ja eri-
tyisesti luonnontieteiden alalla. Erikseen lis-
tattiin Euroopan 100 parasta yliopistoa. Tällä 
listalla Helsingin yliopisto on sijalla 21 ja Tu-
run yliopisto kokoomasijalla 77-79.  
 
Viidensadan listalle pääsivät Suomesta Hel-
singin yliopisto (74.), Turun yliopisto (201.-
250.), Jyväskylän yliopisto (301.-350.), Tek-
nillinen korkeakoulu (Espoo, 351.-400.), Ou-
lun yliopisto (401.-450.) ja Kuopion yliopisto 
(451.-500.). 
 
Finlandia-palkinto Pirkko Saisiolle 
(MTV3, 04.12.2003) 
 
Finlandia-palkinto on myönnetty kirjailija 
Pirkko Saisiolle. Saisio sai palkinnon romaa-
nistaan Punainen erokirja. Voittajan 89 eh-
dokkaan joukosta valitsi tänä vuonna kirjalli-
suudentutkija ja kriitikko Mervi Kantokorpi. 
 
Perusteluissaan Kantokorpi toteaa voittaja-
teoksen olevan "suuri romaani yksityisen 
elämäntotuutensa tähden."  ”Etäännyttämäl-
lä itsensä ja puhumalla usein kuin ulkopuo-
leltaan kertoja selaa albumiaan kaikilta tais-
tojen vuosilta, niiltäkin joita moni ei ole ollut 
halukas enempiä kommentoimaan”.  
 
Saision Punainen erokirja on romaanitrilogi-
an kolmas osa. Trilogia peilaa Saision elä-
mää sekoittaen fiktiota ja menneisyyden ta-
pahtumia. Kantokorpi kiittelee palkintope-
rusteluissaan romaanin tiivistä ilmaisua.  
 
Tuore Finlandia-voittaja Pirkko Saisio arvos-
teli palkinnonjakotilaisuudessa kovin sanoin 
Finlandia-palkintoa. Saision mukaan Finlan-
dia-palkinto on aiheuttanut kirjallisuuden ja-
kautumisen kahteen: A- ja B-luokkaan. Sai-
sio kertoi omakohtaisesti, kuinka pettynyt 
hän on ollut jäädessään vaille ehdokkuutta.  
 
”Niinä vuosina, jolloin olen itse pudonnut 
palkintoehdokkaiden joukosta, olen arvostel-
lut ehdokkaita kovin sanoin. Ei. Minun täytyy 
olla rehellisempi. Olen haukkunut ja parjan-
nut palkintoehdokkaita kohtuuttomasti, eikä 
tässä puuhassa ole seuraa puuttunut, Saisio 

tunnusti. Saisio on ollut neljästi Finlandia-
ehdokkaana.  
 
Puheessaan Saisio totesi myös tietävänsä, 
että Finlandia-ehdokkaiden julkistamispäi-
västä on tullut suomalaiselle prosaistille vuo-
den pahin painajainen. ”Toivon, että tämä 
puheeni tulkittaisiin niin kuin sen tarkoitin: 
vetoomukseksi kirjailijoiden työrauhan ja 
keskinäisen lojaalisuuden puolesta itse kir-
jallisuutta ja kirjailijoiden keskinäisiä suhteita 
repivää kilpailuttamista vastaa”, Saisio pe-
rusteli.  
 
Saisio yllätti juhlayleisön vielä ilmoittamalla, 
että hän luovuttaa koko € 26.000 palkinto-
summan Seksuaalinen tasavertaisuus ry:lle 
eli SETA:lle.  
 
Finlandia Junior Arja Puikkoselle  
(Yle 24 Online 27.11.2003) 
 
Lastenkirjallisuuden Finlandia Junior -palkin-
to on myönnetty Arja Puikkoselle teoksesta 
Haloo, kuuleeko kaupunki. Kyseessä on ker-
tomus 10-vuotiaan Annan vastentahtoisesta 
kesästä sukulaistalossa maalla. 
 
€ 26.000 arvoisen palkinnonsaajan valitsi tä-
nä vuonna kouluneuvos Kirsti Mäkinen. Pal-
kintoperustelujen mukaan Puikkosen kerron-
ta on taitavaa ja kukin kirjan henkilö saa 
oman luonteensa aina kielenkäyttöä myöten.  
 
Finlandia Junior -ehdokkaat valinneen valin-
talautakunnan mukaan Puikkonen kuvaa 
maalaistalon perhetragediaa oivaltavasti ja 
tasapuolisesti. Kirjan tunnelma tiivistyy dek-
karimaiseen loppunousuun tarkoin harkituin 
lisätehostein.  
 
Elina Sana sai Tieto-Finlandian  
(Tiede.fi 08.01.2004) 
 
Kotimaisen tietokirjallisuuden Tieto-Finlan-
dia-palkinto, € 26.000, annettiin torstaina 
toimittaja Elina Sanalle kirjasta Luovutetut. 
Suomen ihmisluovutukset Gestapolle 
(WSOY). Voittajan valitsi täysinpalvellut ra-
diotoimittaja Hannu Taanila kuudesta kirjas-
ta , jotka esiraati oli valinnut joulukuun alus-
sa 161 kirjan joukosta. Esiraatiin kuuluivat 
Bo Lönnqvist, Leena Pakkanen ja Juhana 
Vartiainen.  
 
Taanila perusteli valintaansa sillä, että Sana 
dokumentoi asiansa tarkasti eikä saarnaa ei-
kä moralisoi. 
 
Juhani Salovaara on Vuoden teollinen muo-
toilija (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2003) 
 
Vuoden teollinen muotoilija on Juhani Salo-
vaara. Salovaara on yli 30 vuotta alalla toi-
minut muotoilun työtapojen, yritystoiminnan 
ja koulutuksen kehittäjä.  
 
Salovaara on soveltanut muotoilua työympä-
ristöjen, kuluttajatuotteiden ja palvelujen 
muotoilussa. Salovaaran vuonna 1973 pe-
rustama Ergonomiadesign tarjosi muotoilua 
ja ergonomiaa yhdessä paketissa. 1990-lu-
vulla Salovaara toimi Taideteollisessa kor-

keakoulussa muotoilun professorina. Nykyi-
sin hän on Studio Salovaaran vetäjä.  
 
Valinnan teki Teolliset muotoilijat TKO. Vuo-
den teollinen muotoilija on valittu vuodesta 
1987. Tunnustuksella yhdistys haluaa kiin-
nittää huomiota teollisten muotoilijoiden 
monipuoliseen ammattikuvaan. 
 
Irtiottoja ja Tuulikaappimaa keräsivät tär-
keimmät Venlat  
(Helsingin Sanomat 17.01.2004) 
 
Nelosen draamasarja Irtiottoja vei arvoste-
tuimmat Venla-palkinnot, kun vuoden par-
haat suomalaiset tv-ohjelmat valittiin. Irtiot-
toja nimettiin parhaaksi draamasarjaksi ja 
sen ohjannut Aku Louhimies parhaaksi oh-
jaajaksi. Draamasarjassa Irtiottojen kanssa 
kilpailivat TV2:n Täysin työkykyinen ja TV1:n 
Kirje isälle. Ohjaajasarjassa Louhimiehen kil-
pailijat olivat Matti Ijäs ja Heidi Köngäs.  
 
Kaksi Venlaa saivat myös Ijäksen Tuulikaap-
pimaa sekä Juha Lehtolan kirjoittama ja oh-
jaama Nainen kedolla, molemmat TV1:n oh-
jelmistoa. Vuoden viihdeohjelmaksi raati va-
litsi FST:n Bettina S:n, joka peittosi kilpaili-
jansa Krissen ja W-tyylin. Parhaan esiintyjän 
sarjassa Krisse Salminen kuitenkin voitti Bet-
tina Sågbomin. Yleisöäänestyksen parhaasta 
viihdeohjelmasta voitti MTV3:n Idols, joka 
sai 17,1 prosenttia annetuista äänistä. Ää-
nestys oli tiukka, sillä seuraavaksi eniten ää-
niä keräsivät Nelosen Krisse (16,7 prosent-
tia) ja Kumman kaa (myös 16,7 prosenttia). 
 
Radion ja TV:n parhaita ohjelmia palkittiin  
(Yle Online 11.02.2004) 
 
Radio- ja TV-alan koulutusrahasto on jaka-
nut Koura-palkinnot viime vuoden parhaille 
kotimaisille radio- ja TV-ohjelmille.  
 
Television faktasarjassa palkittiin Yle Ajan-
kohtaisjournalismin TV2:lle tuottamat Sil-
minnäkijä-sarjan historiadokumentit 54 vuot-
ta koukussa, Vankileirien Suomi ja Tunte-
maton ratkaisija.  
 
Parhaan television fiktiosarjan Koura-palkin-
non jakoivat keskenään Production House 
Oy:n TV2:lle tuottama draamasarja Remont-
ti ja TV1:n Kirje isältä, joka on Yle Draama-
ohjelmien tuotantoa.  
 
Radion faktasarjassa Kouralla palkittiin Yle 
Radio 1:n ohjelmakokonaisuus Olavi Paavo-
lainen 100 vuotta. Sen ovat tuottaneet Radi-
on Kulttuuriohjelmat ja Radioteatteri. Tällä 
kertaa radio-ohjelmille ei jaettu palkintoja 
muissa sarjoissa.  
 
Koura-palkinnot ovat suuruudeltaan € 
10.000. Lisäksi sarjoissa jaettiin useita € 
2.500 suuruisia kunniamainintoja.  
 
Kriitikoiden palkinnon, suuruudeltaan € 
5.000, sai Yle Teeman tuottaja Helena Kok-
ko.  
 
Koura on Yleisradion ja MTV3:n sekä Jour-
nalistiliiton, Lavastajain liiton, Muusikkojen 
Liiton ja Näyttelijäliiton muodostama koulu 
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tusrahasto. Sen varat tulevat Yleisradion ja 
MTV3:n vakinaiselle henkilöstölle maksetui-
sta tekijänoikeuskorvauksista.  
 
Vuoden 2003 Jussi-palkinnot jaettiin 
(Nelonen 01.02.2004) 
 
Vuoden 2003 parhaille kotimaisille elokuville 
jaettiin Jussi-palkinnot sunnuntaina.  
 
Parhaan elokuvan Jussin sai Johanna Vuok-
senmaan ohjaama Nousukausi ja parhaan 
ohjauksen Jussin sai Jarmo Lampela eloku-
vasta Eila. Parhaasta naispääosasta palkittiin 
Sari Mällinen roolistaan elokuvassa Eila. Par-
haan miespääosan Jussin puolestaan voitti 
Helmiä ja sikoja -elokuvassa näytellyt Mikko 
Leppilampi. 
 
Yleisö-Jussin voitti ylivoimaisesti Aleksi Mä-
kelän ohjaama Pahat Pojat. Pahat Pojat ke-
räsi annetuista 23.000 äänestä 32,3 %. Toi-
seksi yleisö äänesti Perttu Lepän ohjaaman 
Helmiä ja sikoja ja kolmanneksi tuli Johanna 
Vuoksenmaan ohjamaa Nousukausi. Yleisö-
Jussin jakoi pääministeri Matti Vanhanen. 
 
Jussi-patsaat jaettiin ensimmäisen kerran 
vuonna 1944. Patsaan on suunnitellut ku-
vanveistäjä Ben Renvall. Nykyisin patsaat 
valmistaa hänen poikansa taiteilija Seppo 
Renvall. 
 
Jorma Ranivaaralle Savonia-palkinto  
(Turun Sanomat 03.01.2004) 
 
Kirjailija Jorma Ranivaara on saanut tämän-
vuotisen Savonia-kirjallisuuspalkinnon ro-
maanistaan Upseerin parempi elämä. Kuopi-
on kaupungin rahoittama palkinto on € 
8.500. Palkinto luovutettiin kirjailijalle Kuopi-
ossa Aapelin päivänä perjantaina. 
 
Arvosteluraadin mukaan voittanut teos on a-
jankuva, mutta myös rakkaustarina ja yh-
teiskunnallinen romaani. Ranivaara kuljettaa 
tarinaansa varmalla otteella kutoen sen run-
sailla ja kiinnostavilla yksityiskohdilla vivah-
teikkaaksi 1970-luvun ajankuvaksi. Teos 
esittelee myös 1980- ja 1990-luvun teemoja. 
 
Vihdissä syntynyt Ranivaara, 58, on asunut 
Kuopiossa vuodesta 1991 lähtien. Hän on 
kirjoittanut romaaneja, novelleja ja nuoriso-
romaaneja. 
 
Savonia-palkinto jaettiin nyt 15. kerran. 
Muut palkintoehdokkaat olivat Jaana Airaksi-
nen, Jukka Naaranlahti, Sirpa Puskala ja 
Markku Pääskynen. 
 
Kaurismäki palkittiin Yhdysvalloissa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Amerikkalaiset elokuva-arvostelijat ovat ää-
nestäneet Aki Kaurismäen ohjaaman eloku-
van Mies vailla menneisyyttä viime vuoden 
parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi. Kauris-
mäen elokuva sai 38 eli yli puolet annetuista 
äänistä.  
 
Valinnan teki National Society of Film Critics, 
joka koostuu 55 johtavasta elokuva-arvoste-
lijasta.  

Näkymätön Elina ehdolla Ruotsin parhaaksi  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Klaus Härön ohjaama elokuva Näkymätön 
Elina (Elina - som jag inte fanns) kilpailee 
Ruotsin elokuvainstituutin Guldbagge -pal-
kinnosta parhaan elokuvan sarjassa.  
 
Suomessa Näkymätön Elina ei päässyt Jussi-
palkintoehdokkaaksi, koska palkinnot jakava 
Filmiaura määritteli sen ruotsalaiseksi. Elo-
kuva on suomalais-ruotsalainen yhteistuo-
tanto. Sen rahoituksesta hieman yli puolet 
on Ruotsista ja Filmiauran käyttämä pistey-
tys heilahti niukasti Ruotsin puolelle.  
 
Näkymätön Elina on Suomen Oscar-ehdokas 
parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa. Elo-
kuva on palkittu aiemmin mm. Toronton ja 
Montrealin lastenelokuvafestivaaleilla sekä 
Berliinin elokuvafestivaalilla. 
 
Kati Outinen palkittiin (Nelonen 23.01.2004) 
 
Aki Kaurismäen luottonäyttelijöihin lukeutu-
va Kati Outinen on vastaanottanut saksalai-
sen säästöpankin Sparkasse Bremenin taide- 
ja kulttuurisäätiön elokuvapalkinnon. 
 
€ 8.000 arvoinen palkinto luovutettiin Bre-
menissä myöhään torstai-iltana. Gaalan ai-
kana Outista luonnehdettiin "vaikuttavaksi 
persoonallisuudeksi eurooppalaisessa eloku-
vassa".  
 
Jo kuudetta kertaa jaetun palkinnon on ai-
emmin niiannut muun muassa brittitähti Til-
da Swinton. 
 
Matti Nykäsestä elokuva 
(Iltalehti 21.11.2003) 
 
Kaikkien aikojen parhaasta mäkihyppääjästä 
Matti Nykäsestä tehdään elokuva. Nykänen 
ei itse esiinny elokuvassa eikä osallistu sen 
tekemiseen, mutta saa kuitenkin osan lippu-
tuloista. Mäkikotkan roolissa nähdään Jasper 
Pääkkönen. 
 
Hurriganesista suunnitteilla elokuva  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2003) 
 
Suomen 1970-luvun suositusta rockyhtyees-
tä Hurriganes-yhtyeestä suunnitellaan koko 
illan elokuvaa. Ganes-nimisen elokuvan tuot-
taa Aleksi Bardyn Helsinki-Filmi, ja sen ohjaa 
tv-ohjaaja Pentti Kasurinen. Käsikirjoittaja 
on Antero Arjatsalo.  
 
Ilta-Sanomien mukaan vielä alkuvaiheissaan 
olevassa elokuvassa on tarkoitus kertoa 
ajasta vuoden 1971 paikkeilla, jolloin yhty-
een jäsenet Remu Aaltonen, Cisse Häkkinen 
ja Albert Järvinen löysivät toisensa. Elokuva 
on tarina yhtyeen läpimurrosta, noususta 
paljolti Remun näkökulmasta. Yhtyeen jäse-
nistä on enää hengissä Remu Aaltonen.  
 
Hurriganesin Get On -single voitti European 
Pop Jury -äänestyksen joulukuussa 1974, ja 
yhtye oli hyvin suosittu myös Ruotsissa. 
 
 
 

Hymypoika myyty useaan maahan  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2003) 
Ranskalainen elokuva-agentuuri Wild Bunch 
on myynyt Hymypoika-elokuvan levitysoi-
keudet useaan maahan jo ennen kuin eloku-
van markkinointikampanja on kunnolla edes 
alkanut.  
 
J.P. Siilin ohjaama Hymypoika on myyty 
mm. ranskankieliseen Kanadaan, Portugaliin, 
Tshekkiin, Unkariin, Venäjälle, Singaporeen, 
Romaniaan, Argentiinaan, Kroatiaan, Slove-
niaan ja Meksikoon.  
 
Elokuvaa ei ole esitelty vielä suurimpien 
markkina-alueiden ostajille. Jo tähän men-
nessä varmistunut ulkomaanmyynti takaa 
tuottaja Aleksi Bardyn mukaan sen, että yh-
tiö voi tehdä lisää elokuvia. 
 
Emmoja satoi kevyen musiikin taitureille  
(Yle Online 21.02.2004)  
 
Helsingin Kulttuuritalolla järjestetyssä Em-
ma-gaalassa palkittiin lauantaina vuoden 
parhaita kevyen musiikin saralla vaikuttavia 
suomalaisia. Eniten palkintoja kahmivat Pik-
ku G, The Rasmus ja Maija Vilkkumaa.  
 
Maija Vilkkumaa voitti Ei-albumillaan Emma-
palkinnon sekä vuoden 2003 parhaan pop-
/rock-albumin että vuoden parhaan albumin 
sarjoissa. Hän sai myös vuoden naissolisti-
Emman.  
 
Vuoden miessolisti-Emman vei Vesa-Matti 
Loiri. Hänet palkittiin myös vuoden parhaas-
ta iskelmäalbumista.  
 
Vuoden yhtyeenä palkittiin The Rasmus, jo-
ka voitti myös kotimaisen artistin yleisöää-
nestyksen. Lisäksi yhtye palkittiin parhaiten 
ulkomailla myyneenä yhtyeenä ja parhaasta 
musiikkivideosta.  
 
Suomessa vuoden eniten myyneenä levynä 
palkittiin Pikku G:n Räjähdysvaara. Pikku G 
pokkasi patsaan myös sarjoissa hiphop/ 
dance-tulokas, vuoden debyyttialbumi ja 
vuoden yllättäjä.  
 
Vuoden kappaleen voiton vei Don Johnson 
Big Bandin "One mc, one delay". Yhtyeen 
Breaking Daylight palkittiin parhaana 
hiphop/ dance-albumina.  
 
Pop/rock-tulokkaana palkittiin PMMP, par-
haan hardrock/metalli-albumin Emman voitti 
Kotiteollisuus levyllään Helvetistä itään, ja 
parhaan kotimaisen dvd:n palkinnon sai Don 
Huonojen Olimme kuin veljet.  
 
Tuottaja-Emman voitti tuottaja Gabi Haka-
nen ja Illusion Rake. Elämäntyö-Emman sai 
John Eric Westö.  
 
Jazz-Emman voitti Mother Tongue, Erikois-
Emman sai Olli Lindholm, ja vuoden ulko-
maisen artistin yleisöäänestyksen voitti Me-
tallica.  
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Musiikkitalohanke etenee  
(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004) 
 
Helsingin Töölönlahdelle rakennettava mu-
siikkitalohanke eteni joulun alla, jolloin Hel-
singin kiinteistölautakunta hyväksyi talon 
hankesuunnitelman. Suunnitelmassa Helsinki 
sitoutuu sijoittamaan talon rakentamiseen yli 
€ 24 miljoonaa vuosina 2005-2007.  
 
Suunnitelman hyväksyminen merkitsee alus-
tavan yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen 
ja tontinvuokrasopimuksen hyväksymistä.  
Musiikkitalo on Yleisradion, valtion ja Helsin-
gin kaupungin yhteishanke. Talon rakennus-
kustannukset on arvioitu noin € 94 miljoo-
naksi. Talon suunnitteluun on varattu € 1,5 
miljoonaa. Rakentamisen on arvioitu voivan 
alkaa vuonna 2006 ja talon valmistuvan noin 
2008. Taloon tulee tiloja Helsingin kaupun-
ginorkesterin, Sibelius-Akatemian ja Radion 
sinfoniaorkesterin käyttöön. 
 
Eppu Normaalilta keväällä uusi levy 
(Iltalehti 27.11.2003) 
 
Suomi-rockin ruumiillistuma Eppu Normaali 
julkaisee ensi keväänä uuden levyn. Julkai-
supäivää ei ole vielä lyöty lukkoon. - Kaikki 
levylle tulevat biisit ovat uusia, vahvisti yhty-
een rumpali Aku Syrjä. 
 
Alatalo ja Juice jälleen kimpassa liki 30 vuo-
den jälkeen (Iltalehti 19.02.2003) 
 
Mikko Alatalon ja Juice Leskisen yhteinen 
historia juontaa juurensa aina vuoteen 1971, 
jolloin parivaljakko tapasi toisensa Tampe-
reella. Kaksikon uusi yhteislevy on rakkau-
dentunnustus menneille päiville. 
 
Stratovariuksella iso levytyssopimus  
(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2003) 
 
Stratovarius on allekirjoittanut lokakuun lo-
pussa 3,5 miljoonan dollarin eli  noin kolmen 
miljoonan euron levytyssopimuksen kolmes-
ta tulevasta levystä suuren englantilaisen 
Sanctuary-levy-yhtiön kanssa. Sopimus on 
rahallisesti suurimpia, jonka suomalainen yh-
tye on koskaan tehnyt.  
 
Vuodesta 1996 samalla kokoonpanolla soit-
tanut yhtye on Ilta-Sanomien mukaan kui-
tenkin kriisissä, ja seuraavalla levyllä yhty-
eessä saattaa olla uusia jäseniä. 
 
Trio Töykeät Kaakkois-Aasiassa  
(Suomen Sillan Uutisviikko 04/2004) 
 
Jazzyhtye Trio Töykeät soittaa 13 keikkaa 
Kaakkois-Aasian -kiertueellaan Singaporessa, 
Malesiassa, Thaimaassa ja Australiassa. Kier-
tue liittyy yhtyeen viimeisimpään levyyn, 
Blue Note -merkillä ilmestyneeseen High 
Standards -cd:hen.  
 
15 vuotta yhdessä soittaneet Iiro Rantala, 
Eerik Siikasaari ja Rami Eskelinen ovat soit-
taneet yli 2.000 keikkaa ja tehneet viisi le-
vyä.  
 
 
 

Pikku G:n Räjähdysvaara oli myydyin albumi  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
Nuoren rap-tähden Pikku G:n Räjähdysvaara 
oli 121.000 kappaleen menekillä viime vuo-
den myydyin albumi Suomessa. Toiseksi 
suosituin albumi oli Yö-yhtyeen Rakkaus on 
lumivalkoinen, jota myytiin 93.000 kappalet-
ta. Kolmanneksi eniten myytiin Maija Vilk-
kumaan Ei-levyä eli 91.000 kappaletta.  
 
Ulkomaisten äänitteiden myyntiluvut ovat 
melko pieniä kotimaisiin verrattuna. Kym-
menen myydyimmän ulkomaisen albumin lis-
talla on vain neljä levyä, jotka eivät ole usei-
den artistien kappaleista työstettyjä ko-
koelmia. Kyseiset neljä ovat Evanescencen 
Fallen (36.000), Metallican St. Anger 
(35.000), Robbie Williamsin Escapology 
(25.000) ja Iron Maidenin Dance of Death 
(24.000). 
 
Jari Sillanpää Euroviisuihin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 04/2004) 
 
Entisen tangokuninkaan Jari Sillanpään esit-
tämä Takes 2 to Tango kappale voitti ylivoi-
maisesti Suomen Euroviisujen esikarsinnan. 
Mika Toivosen säveltämä ja Sillanpään teks-
tittämä "discotango" sai 100.000 ääntä an-
netuista noin 300.000 puhelinäänestä. Toi-
seksi sijoittui Anna Stenlund kappaleella A 
Little Crazy ja kolmas oli Riikka kappaleella 
Toarie.  
 
Alun perin karsintaan osallistui 20 sävelmää, 
joista finaaliin valittiin 12. Näistä alueraadit 
pudottivat vielä puolet. Suuri osa osallistujis-
ta oli ennestään varsin tuntemattomia nimiä.  
 
Euroviisut pidetään Turkissa Istanbulissa 
toukokuussa. Viime vuonna Suomi ei voinut 
osallistua Euroviisuihin huonon edellisvuoden 
menestyksen takia. 
 
Sting ja Metallica keväällä Helsinkiin 
(Helsingin Sanomat 02.12.2003) 
 
Brittilaulaja Sting aloittaa ensi kevään Eu-
roopan kiertueensa Helsingin Areenasta 28. 
huhtikuuta. Sting netissä www.sting.com. 
 
Amerikkalaisyhtye Metallica on myös vahvis-
tanut tulonsa Suomeen ensi keväänä. Pitkän 
linjan heavy metal -legenda nähdään Helsin-
gin olympiastadionilla 28. toukokuuta.  
Metallica netissä www.metallica.com  
 
David Bowie tulossa Provinssirockiin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 47/2003) 
 
Brittiläinen rocktähti David Bowie esiintyy 
ensi kesän Provinssirockissa. 30-vuotisen 
uransa aikana yli 80 miljoonaa levyä myy-
nyttä Bowieta kuullaan tapahtuman päätös-
päivänä sunnuntaina 20. kesäkuuta.  
 
Provinssirock järjestetään Seinäjoella 18.-20. 
kesäkuuta. Festivaalin viidellä esiintymisla-
valla kuullaan tapahtuman aikana noin 60 
esiintyjää. Festivaaliliput tulevat myyntiin 
helmikuussa. 
 
 
 

Cher saapuu Suomeen (Stara.fi 18.02.2004) 
 
Viihteen veteraani, ikinuoreksi staraksikin ti-
tuleerattu Cher saapuu kesäkuussa keikalle 
Suomeen.  
 
Cherin Euroopan kiertue saapuu Helsingin 
Hartwall Areenalle 18. kesäkuuta. Suomen 
keikan jälkeen ryhmä siirtyy Venäjän puolel-
le, jossa on luvassa keikat Moskovassa ja 
Pietarissa.  
 
URHEILU 
 
Hanna-Maria Seppälä on vuoden urheilija 
(Helsingin Sanomat)  
 
Sadan metrin vapaauinnin maailmanmestari 
Hanna-Maria Seppälä on valittu vuoden 
2003 parhaaksi suomalaisurheilijaksi. Urhei-
lutoimittajien äänestyksessä toiseksi sijoittui 
alppihiihtäjä, pujottelun maailmancupin voit-
taja Kalle Palander. 
 
Seppälä valtasi kärkisijan lopulta melko sel-
västi, sillä 434 äänensä antaneesta urheilu-
toimittajasta 219 asetti hänet ykkössijalle 
Palanderin oltua kärjessä 171 äänestäjän 
paperissa. 
 
Kolmanneksi sijoittuneeseen Kimi Räikkö-
seen ero kärkikaksikosta venähti jo muserta-
vaksi, kun formulakuski sai vain kahdeksan 
ykkössijaa.  
 
Suomi voitti jääpallon MM-kultaa   
(Yle Online 08.02.2004)  
 
Suomi voitti jääpallon MM-turnauksessa kul-
taa. Suomi löi Västeråsissa pelatussa finaa-
lissa Ruotsin jatkoajalla maalein 5-4 (1-1). 
Ratkaisevan jatkoaikaosuman ruotsalaisten 
verkkoon upotti Sami Laakkonen. 
 
MM-kulta on Suomelle ensimmäinen. Suomi 
on aiemmin yltänyt MM-hopealle kuusi ker-
taa, viimeksi 1999.  
 
Suomen MM-ralli maailman paras  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Suomen MM-rallin osakilpailu on valittu jo 
toisen kerran peräkkäin maailman parhaiten 
järjestetyksi. Parhaan rallin valitsevat Kan-
sainvälinen autoliitto FIA ja MM-sarjaan o-
sallistuvat autovalmistajat.  
 
Suomen MM-rallin vahvuuksia ovat kilpailun 
teknisen järjestämisen osaaminen ja sen yh-
distäminen luontevasti promootioon sekä 
yleisöystävällisyys. 
 
Ylivoimainen Jani Sievinen kurotti kätensä 
heti kultaan (Turun Sanomat 12.12.2003) 
 
Vihdin vesihiisi Jani Sievinen, 29, haki oman-
sa lyhyiden ratojen EM-altaasta. Sievinen 
uusi Euroopan mestaruutensa vakuuttavasti 
ja suorastaan ylivoimaisesti 200 metrin se-
kauinnissa uudella kisaennätyksellä 1.55,40. 
 
Se oli uran 29:s arvomitali. ”Tuohan se vä-
hän lohtua, kun jäin kesällä Barcelonan MM-
uinneissa ilman mitalia”, Sievinen hehkutti. 

http://www.sting.com/
http://www.metallica.com/
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Autti lautaili lumikourun ykköseksi Kanadas-
sa (Nelonen 21.12.2003) 
 
Suomen Antti Autti laski Kanadan Stone-
hamissa lumilautailun maailmancupin half-
pipen voittoon jo kolmannen kerran tällä 
kaudella. Hän on voittanut kolme kilpailua 
neljästä eli kaikki, joihin on osallistunut. Vain 
edellisessä Kanadan Whistlerin kisassa hän 
ei ollut mukana. 
 
Ruha voitti lumilaudan big air -kilpailun 
(Helsingin Sanomat 20.12.2003) 
 
Suomalaisilla oli mainio menestys lumilautai-
lun maailmancupin big air -hyppyjen toisessa 
osakilpailussa Kanadan Stonehamissa. Voit-
toon laski ja hyppäsi Jaakko Ruha ja kol-
manneksi Miikka Hast. Suomalaisten väliin 
kiilasi Ruotsin Simon Ax. 
 
Olympiatuli käväisee Suomessakin 
(MTV3 26.11.2003)  
 
Ateenan ensi kesän olympialaisten tuli käy 
myös Suomessa. Tuli sytytetään maaliskuus-
sa auringosta Kreikan muinaisten kisojen 
paikalla Olympiassa, ja se tekee kaikkien ai-
kojen suurimman maailmankiertueen.  
 
Suomessa tulta kuljetetaan heinäkuussa lä-
hinnä Helsingin seudulla. Soihdunkantajiksi 
valitaan kevään aikana 120 yli 15-vuotiasta 
suomalaista.  
 
Kolme suomalaista kansainväliseen olympia-
ryhmään (Helsingin Sanomat 22.01.2004) 
 
Kolme suomalaista olympiaurheilijaa on 
päässyt mukaan kansainväliseen sponsori-
ryhmään. Olympialaisia tukeva Visa on valin-
nut Euroopasta noin 60 urheilijaa, joita se 
tukee matkalla Ateenan olympialaisiin. 
 
Suomesta mukaan pääsivät purjehtija Sari 
Multala, 25, moukarinheittäjä Olli-Pekka Kar-
jalainen, 23, ja uimari Jarno Pihlava, 24. 
Nuoret urheilijat saavat ohjelmasta paitsi 
suoraa rahallista tukea harjoitteluun myös 
mahdollisuuden kysyä neuvoja eri lajien ko-
keneilta tähdiltä. Jo ennen olympialaisia on 
tarkoitus järjestää urheilijoiden tapaamisia, 
joissa he voivat mm. vertailla harjoittelume-
netelmiään muiden kanssa. 
 
Kreikka piti terrorismin vastaisen suurharjoi-
tuksen (Helsingin Sanomat 10.02.2004) 
 
Elokuussa Ateenassa järjestettäviin kesä-
olympialaisiin valmistautuva Kreikka on pitä-
nyt Euroopan tähän asti suurimman turva-
harjoituksen. Kreikan puolustusministeri sa-
noo maan olevan nyt valmistautunut koh-
taamaan minkälaisen uhkan tahansa, kertoo 
BBC. 
 
Harjoituksessa testattiin, kuinka hyvin Krei-
kan poliisi, armeija, rannikkovartiosto, palo-
miehet ja lääkintähenkilökunta toimivat yh-
dessä kriisitilanteessa. Heidän tuli toimia ti-
lanteessa, jossa ateenalaisella juna-asemalla 
oli tapahtunut räjähdys ja ilmaan oli päässyt 
hermokaasua. Samaan aikaan turistiristeilylle 
osallistuneita brittiläisiä ja yhdysvaltalaisia 

turisteja oli siepattu. Toimittajia ei päästetty 
seuraamaan turvaharjoituksen kulkua, mutta 
sen sanottiin sujuneen erinomaisesti. 
 
Ateenan olympialaiset ovat ensimmäiset 
olympialaiset sitten New Yorkin WTC-iskujen 
2001. Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katsoji-
en turvallisuudesta huolehtii kisojen aikana 
yli 50.000 ihmistä. Lisäksi Nato-joukot ovat 
hälytysvalmiudessa olympialaisten ajan. Tur-
vajärjestelyt tulevat maksamaan Kreikalle 
arviolta yli € 1,3 miljardia. 
 
Häkkiselle nimikkokatsomo Australiaan  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2003) 
 
Formula ykkösten kaksinkertainen maail-
manmestari Mika Häkkinen saa nimikkokat-
somon Australian GP:n Albert Parkin radalle. 
Radalla on entuudestaan mm. Michael Schu-
macherin, Alain Prostin, Juan Manuel Fangi-
on, Jim Clarkin ja Ayrton Sennan nimikko-
katsomot. Häkkinen voitti Albert Parkin ra-
dalla vuonna 1998  
 
Mäkinen suunnittelee jo paluuta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2003) 
 
Juuri uransa päättänyt nelinkertainen maail-
manmestari Tommi Mäkinen harkitsee pa-
luuta ralleihin. Subaru-talli etsii korvaajaa 
Richard Burnsille, ja talli on kysynyt Mäkisen 
kiinnostusta ajaa muutamassa rallissa ensi 
kaudella.  
 
”Miksi sitä nyt ei voisi kuvitella, että voisi 
vaikka haluttaakin ajaa”, Mäkinen pohti YLEn 
Urheiluruudun haastattelussa.  
 
MUUT UUTISET 
 
Kalevi Sorsa kuollut (MTV3 17.01.2004) 
 
SDP:n entinen puheenjohtaja ja pitkäaikai-
nen pääministeri Kalevi Sorsa on kuollut. 
Hän kuoli eilisiltana voimien uupuessa pitkän 
sairauden jälkeen kotonaan Helsingin Haka-
niemessä. Sorsa oli kuollessaan 73-vuotias.  
 
Kalevi Sorsa kuului Suomen lähihistorian 
merkittävimpiin vaikuttajiin. Vuosien 1972 ja 
1987 välisenä aikana hän johti pääministeri-
nä neljää eri hallitusta. Hän on edelleen 
Suomen pitkäaikaisin pääministeri: päämi-
nisterivuosia kertyi kymmenen. Hän oli myös 
ulkoministerinä kolmasti.  
 
Sorsa oli kansanedustajana vuodesta 1970 
vuoteen 1991. Kaksi viimeistä eduskunta-
vuottaan hän oli eduskunnan puhemiehenä. 
Hän toimi Harri Holkerin johtamassa halli-
tuksessa ulkoministerinä vajaat kaksi vuotta. 
Vuoden 1989 alussa hän teki tilaa hallituk-
sessa SDP:n puheenjohtajaksi valitulle Pertti 
Paasiolle. Sosiaalidemokraattista puoluetta 
Sorsa johti vuosina 1975-87. Tätä ennen 
hän oli kuusi vuotta SDP:n puoluesihteerinä.  
 
Sorsa oli jo vuonna 1987 valittu Suomen 
Pankin johtokuntaan. Eduskuntakautensa 
päätyttyä hän siirtyi tähän virkaan. Eläkkeel-
le hän lähti vuonna 1996.  
 

Taisto Kalevi Sorsa syntyi Keuruulla 21. jou-
lukuuta 1930. Hän suoritti silloisessa Yhteis-
kunnallisessa korkeakoulussa sanomalehti-
tutkinnon ja yhteiskuntatieteiden kandidaa-
tin tutkinnon. Ennen poliitikkouraansa hän 
ehti toimia Vihuri-lehden päätoimittajana, 
Tammen kirjallisena toimittajana, kuusi 
vuotta Unescon palveluksessa Pariisissa, 
Suomen Unesco-toimikunnan pääsihteerinä 
sekä opetusministeriön apulaisosastopäällik-
könä.  
 
Sorsa kuului suomalaisista poliitikoista eittä-
mättä raskaimpaan sarjaan eli valtiomies-
luokkaan. Hänet kuitenkin tunnettiin siitä, 
että hän kieltäytyi ottamasta vastaan arvoni-
miä tai kunniamerkkejä  
 
Sorsa oli myös ulkosuomalaisparlamentin 
ensimmäinen puhemies ja Suomi-seuran en-
tinen puheenjohtaja. 
 
Arkkipiispa Mikko Juva on kuollut 
(Nelonen 01.01.2004) 
 
Arkkipiispa Mikko Einar Juva on kuollut 85-
vuotiaana Turussa. Juva teki mittavan elä-
mäntyön suomalaisen hengenviljelyn eri sa-
roilla. Hän toimi muun muassa professorina 
sekä Turun että Helsingin yliopistoissa ja vii-
memainitun yliopiston rehtorina ja kansleri-
na. Arkkipiispaksi hänet nimitettiin vuonna 
1978. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle 1982. 
 
Vuosikymmenien aikana Juva hoiti lukuisia 
luottamustehtäviä kirkollisen, yhteiskunnalli-
sen ja kulttuurielämän piirissä. Hän oli aika-
naan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja 
Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjoh-
tajana. 
 
Neljännesvuosisadan hän toimi Suomen lä-
hetysseuran puheenjohtajana. 1960-luvulla 
hän osallistui jonkin aikaa myös poliittiseen 
toimintaan muun muassa kansanedustajana 
ja liberaalisen kansanpuolueen puheenjohta-
jana. 
 
Näyttelijä Sylvi Salonen kuollut 
(Nelonen 25.12.2003) 
 
Näyttelijä, teatterineuvos Sylvi Salonen on 
kuollut.  83-vuotias Salonen kuoli tiistaina il-
tapäivällä Tampereella.  Hänet muistetaan 
etenkin rehevistä, koomisista  kansanhah-
moistaan, kuten roolistaan Nummisuutarien 
Marttana.  Salonen on myös tulkinnut me-
nestyksekkäästi traagisia osia ja  modernia 
dramatiikkaa. 
 
Uransa Salonen aloitti harjoittelijana Porin 
teatterissa  vuonna 1936. Seuraavana vuon-
na hän sai pestin näyttelijäksi.  Työskennel-
tyään runsaat kymmenen vuotta Porin ja 
Tampereen  teattereissa Salonen näytteli 
vuodesta 1949 lähtien Tampereen  Työväen 
Teatterissa, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 
1988. 
 
Tampereen Työväen Teatterin johtaja Esko 
Roine kuvaa Sylvi  Salosta valtavan persoo-
nalliseksi näyttelijäksi, jolla oli  merkittävä 
asema TTT:n maineen luomisessa. Salonen  
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oli työlleen omistautunut, eikä hänellä ollut 
perhettä. 
 
Kirjailija Eeva Joenpelto kuollut  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Kirjailija Eeva Joenpelto on kuollut lyhyen 
sairauden jälkeen Lohjan sairaalassa. Hän oli 
82-vuotias.  
 
Joenpellon esikoisromaani Seitsemän päivää 
julkaistiin vuonna 1946 taiteilijanimellä Eeva 
Helle. Hänen viimeiseksi teoksekseen jäi 
vuonna 2000 julkaistu Uskomattomia uh-
rauksia. Kaikkiaan hän julkaisi 26 romaania 
ja yhden näytelmän, Liian suuria asioita. Hä-
nen teoksiaan on käännetty useille kielille.  
Vuonna 1994 Joenpelto sai Finlandia-palkin-
non romaanistaan Tuomari Müller, hieno 
mies .  
 
Joenpelto oli kirjallisuuden taiteilijaprofesso-
rina vuosina 1980-85, Helsingin yliopiston 
kunniatohtoriksi hänet nimitettiin vuonna 
1982. Itsekin monesti palkitun kirjailijan ni-
meä kantava kansainvälinen kirjallisuuspal-
kinto on jaettu vuodesta 1988 alkaen.  
 
Joenpelto syntyi Sammatissa vuonna 1921. 
Hän opiskeli Yhteiskunnallisessa korkeakou-
lussa kaksi vuotta ja työskenteli sanomaleh-
den toimittajana ennen ryhtymistään va-
paaksi kirjailijaksi. 
 
Raportti: Suomi turvassa terrorismilta  
(Yle Online 09.02.2004)  
 
Suomen joutuminen terrori-iskun kohteeksi 
on hyvin epätodennäköistä, arvioi Ulkopoliit-
tinen instituutti (UPI) Puolustusministeriön 
tilaamassa raportissa. Yksittäinen suomalai-
nen kohde ulkomailla voi silti joutua iskun 
uhriksi, raportissa huomautetaan. 
 
UPI perustelee kantaansa sillä, että me 
olemme ääri-islamilaisten terroristiryhmien 
kannalta poliittisesti ja maantieteellisesti 
kaukana.  
 
Suomessakaan ei näytä olevan radikaalia mi-
litanttia toimintaa. ”Mutta jos meillä asuvat 
maahanmuuttajat jäävät yhteiskunnan ulko-
puolelle, voivat he ajautua näiden ryhmien 
pariin”, sanoo tutkija Toby Archen Aamu-
TV:n haastattelussa.  
 
Archerin mukaan tutkimusta tehtäessä suo-
malaiset eivät olettaneet iskujen olevan 
mahdollisia, mutta niihin pitää varautua pa-
himman mahdollisen skenaarion mallin mu-
kaisesti.  
 
Yksittäisen tekijän suorittamat väkivallanteot 
ovat kuitenkin mahdollisia. Niiltä suojautumi-
nen ei onnistu kokonaan, kuten Myyrmannin 
kauppakeskuksen toissayksyinen pommirä-
jähdys osoitti.  
 
Järeällä terrori-iskulla Yhdysvaltoihin tai Eu-
rooppaan olisi Archerin mukaan globaalin ta-
louskehityksen kautta kauaskantoisemmat 
vaikutukset, kuin yksittäisellä Suomessa teh-
dyllä iskulla.  
 

Presidenttiä juhlittiin Kypsän naisen bluesilla  
(Turun Sanomat 22.12.2003) 
 
Olipa presidentin näköinen konsertti! Tämä 
taisi olla yleisin toteamus, kun hyväntuuli-
sesti poriseva juhlaväki poistui presidentti 
Tarja Halosen syntymäpäiväkonsertista Hel-
singin kaupunginteatterista sunnuntaina. 
 
60-vuotissyntymäpäivää jouluaattona viettä-
vä presidentti oli kutsunut kahvikonserttiin 
noin 750 vierasta; sukulaisia ja ystäviä vuo-
sikymmenten varrelta sekä runsain määrin 
tuttuja politiikan ja ay-liikkeen parista. Enti-
sistä presidenteistä paikalla olivat Mauno 
Koivisto puolisoineen sekä Martti Ahtisaari. 
 
Juhlavieraat saivat kuulla valtaosin presiden-
tin itsensä toivomia laulusolisteja. Laulujen 
aiheetkin olivat sankarille itselleen tärkeitä: 
lapset, rauha, elämän ainutkertaisuus. 
 
Liikuttavien ja menneisiin vuosikymmeniin 
vieneiden kappaleiden lomassa konsertissa 
pidettiin myös hauskaa. Herkullisimpiin ja 
samalla ronskeimpiin kappaleisiin kuului An-
neli Saariston – omin sanojensa mukaan kieli 
poskella – esittämä Kypsän naisen blues. 
Laulun kertojahan toteaa kuuden miehen 
kantavan hänen arkkuaan, ”viimeisenä Pent-
ti, se levoton”. 
 
Konsertin lopuksi lavalle tipsutteli hemaiseva 
blondi, joka antoi ounastella, että pian kuul-
taisiin Happy Birthday -onnittelulaulu sa-
maan tapaan kuin Marilyn Monroe esitti ai-
kanaan presidentti Kennedylle. Yleisön rie-
muksi kultalamee-mekkoon olikin naamioitu-
nut näyttelijä Jouko Klemettilä, joka aloitteli 
onnitteluveisua römeällä bassolla. 
 
Puolisonsa Pentti Arajärven ja Anna-tyttä-
rensä ympäröimänä istunut presidentti nautti 
ilmiselvästi konsertista. Housuasuinen san-
kari kipusikin lopuksi suoraan penkkiriviltään 
lavalle kiittämään ystäviään ja läheisiään, 
jotka ovat kannustaneet, innostaneet ja an-
taneet kritiikkiä, ”silloinkin, kun olen vähiten 
sitä kaivannut”. 
 
Erityiskiitokset sai oma perhe, jonka presi-
dentti arveli joutuneen vuosien mittaan jaka-
maan yksityisen elämänsä iloineen ja surui-
neen usein aika epäoikeudenmukaisesti. 
 
Linnan juhlat sujuivat häiriöittä 
(Helsingin Sanomat 06.12. ja 07.12.2003) 
 
Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto 
Presidentinlinnassa Helsingissä lauantaina 
sujui häiriöittä kaupungilla liikkuneista mie-
lenosoittajista huolimatta. 
 
Tunnelmia juhlissa luonnehdittiin vapautu-
neiksi ja lämpimiksi. Presidentti Tarja Halo-
sen emännöimien kautsujen pääteemoina 
tänä vuonna olivat suomalainen osaaminen, 
Suomen kulttuurilähettiläät maailmalla ja 
vammaisten teemavuosi. 
 
Presidentti Halonen otti vieraat vastaan pu-
keutuneena pronssin väristä silkkitaftia ole-
vaan veistokselliseen asuun. Puvun on suun-
nitellut tekstiilitaiteilija Vuokko Nurmesniemi.  

Kahden edellisvuoden tapaan jalkaväen ken-
raalia Adolf Ehrnroothia ei nähdä Linnan juh-
lissa. Niinpä ensimmäisenä presidenttiä saa-
pui kättelemään Mannerheim-ristin ritari 
kapteeni Pentti Iisalo. 
 
Tarjoilussa suosittiin tänäkin vuonna koti-
maista lähiruokaa ja luomutuotantoa. Linnan 
boolin ohella tarjolla on viiniä, olutta ja vir-
vokkeita. 
 
Itsenäisyyspäivän juhlinta alkoi aamuyhdek-
sältä valtakunnallisella lipunnostotilaisuudella 
Helsingissä Tähtitorninmäellä, missä lipun 
nosti partiolippukunta NMKY:n Katajaiset. 
 
Ekumeeninen juhlajumalanpalvelus alkoi 
Helsingin tuomiokirkossa kello 12. Puolus-
tusvoimien valtakunnallinen paraati järjes-
tettiin Turussa. 
 
Ylioppilaskuntien soihtukulkue lähti Hietanie-
menkadulta kello 17 kohti Senaatintoria. 
 
Poliisi turvasi Presidentinlinnaan menevien 
kulun erityisjärjestelyillä. Kaikki Linnaan saa-
puvat vieraat joutuvat ensimmäistä kertaa 
todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella 
kortilla. 
 
Presidentti Halosesta postimerkki  
(Posti.fi 26.11.2003) 
 
Postimuseossa avattiin 28.11.2003 näyttely, 
joka esittelee Suomen presidentit postimer-
keissä. Kunniapaikalla näyttelyssä oli taiteili-
ja Kuutti Lavosen muotokuva presidentti 
Tarja Halosesta, jonka 60-vuotisjuhlaa muis-
tettiin 1. joulukuuta ilmestyneellä postimer-
killä. Muotokuva teetettiin postimerkkiä var-
ten ja presidentti itse valitsi Kuutti Lavosen 
sen toteuttajaksi.  

 
Rafael Wardin presidentti Halosesta maalaa-
ma, värien ilmaisuvoimaan perustuva viralli-
nen muotokuva herätti taannoin suurta huo-
miota ja ristiriitaisia tunteita. Kuutti Lavosen 
ilmaisutapa taas perustuu viivaan ja klassi-
seen muotokieleen. Hän on esittänyt presi-
dentin persoonan niukoin keinoin ja ilman 
autoritaarisia viittauksia. Tärkein symboli on 
punainen väri tahdon ja voiman ilmaisijana. 
 
Kaikkiaan Suomessa on julkaistu tasavallan 
presidenteistä 23 erilaista postimerkkiä, eri  
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arvot mukaan lukien määrä nousee 35 
merkkiin. Eniten merkkejä on julkaistu Carl 
Gustaf Mannerheimistä ja Urho Kekkosesta. 
 
Suomen presidenttimerkkien sarja alkaa 
vuodesta 1931, jolloin presidentti Svinhuf-
vudin 70-vuotispäivän kunniaksi julkaistiin 
postimerkki. Edelliset presidentit, Ståhlberg 
ja Relander, saivat postimerkit vasta myö-
hemmin. 
 
Presidenteistä on sittemmin julkaistu yleensä 
postimerkki, jos merkittävä juhlavuosi on 
osunut virkakaudelle. Joitain presidenttejä 
on muistettu jälkeen päin myös syntymän 
satavuotispäivänä tai in memoriam -merkillä. 
 
Miss Suomi 2004. Onnea, Mira! 
(Iltalehti 09.02.2004) 

 
Uusi Miss Suomi on helsinkiläinen, 22-vuoti-
as Mira Salo. Iloinen, tummahiuksinen ja su-
loisesti hymyilevä Mira oli myös lehdistön 
ihannetyttö. Ensimmäinen perintöprinsessa 
on porvoolainen Krista Järvinen, 19, ja toi-
nen perintöprinsessa lumijokilainen Henna 
Ylilauri, 19.  
 
Miss Suomen ei tarvitse olla syntyperäinen 
suomalainen  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Miss Suomi -kisojen säännöt muuttuvat. Mis-
sin ei tarvitse tulevaisuudessa enää olla syn-
typeräinen suomalainen, vaan riittää, että 
hän on Suomen kansalainen.  
 
Sääntöjä muutetaan työministeriön vähem-
mistövaltuutetun lähettämän kyselyn takia. 
Valtuutettu ilmoitti vuosi sitten, ettei minis-
teriö hyväksy ilmoittautumislomakkeen koh-
taa syntyperältään suomalainen.  
 
Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on etni-
sen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suh-
teiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen 
sekä ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman 
turvaaminen sekä etnisen syrjimättömyyden 
periaatteen valvonta Suomessa. 
 
 
 
 

Markku Niskala kansainvälisen Punaisen Ris-
tin johtoon (Helsingin Sanomat 28.11.2003) 
 
Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Markku 
Niskala valittiin perjantaina Genevessä kan-
sainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puo-
likuun yhdistysten kansainvälisen liiton 
(IFRC) pääsihteeriksi. Liiton yleiskokous teki 
valinnan yksimielisesti. 
 
Niskala on toiminut liiton vt. pääsihteerinä 
heinäkuusta lähtien, kun edellinen pääsih-
teeri Didier Cherpitel jätti paikkansa puoli 
vuotta ennen kautensa päättymistä. 
 
Niskala on toiminut Suomen Punaisen Ristin 
pääsihteerinä vuodesta 1988. Tätä ennen 
hän toimi muun muassa IFRC:n Euroopan 
osaston päällikkönä Genevessä. 
 
Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdis-
tysten kansainvälisellä liitolla on jäseninä 
181 kansallista yhdistystä. Liitto koordinoi 
järjestön avustus- ja kehitysyhteistyötä ja 
tukee heikoimpia kansallisia yhdistyksiä. 
 
Ylen radiokanavien lähetys internetissä kes-
keytyy vuodenvaihteessa 
(YLE Viestintä 17.12.2003) 
 
Yleisradion radiokanavien (mm. YLEX, YLEQ 
ja YLE Radio Extrem) lähetyksiä on joitakin 
vuosia jaettu samanaikaisesti myös kanavien 
internet-sivuilta kuunneltaviksi. 
 
Äänilevyjen internet-käytön osalta on toimit-
tu Gramexin kanssa solmittujen korvausso-
pimusten perusteella. Vuotta 2004 koskevien 
sopimusten neuvotteluissa Gramex on vaa-
tinut käyttöönotettavaksi uuden korvausjär-
jestelmän, joka johtaa kestämättömään kor-
vaustasoon. Lisäksi Gramex on esittänyt so-
pimuksiin sellaisia toiminta-aluerajoituksia, 
jotka eivät sovellu internet-toiminnan luon-
teeseen ja tavoitteisiin. 
 
Koska Gramexin vaatimuksia ei ole mahdol-
lista hyväksyä, joudutaan Yleisradion äänile-
vymusiikkia sisältävien lähetysten internet-
jakelu sulkemaan vuoden alusta. Internetis-
sä jatkavat edelleen mm. puhepainotteiset 
YLE Radio Peilin, YLE Multifoorumin ja YLE 
Arkin lähetykset. 
 
Ravit juoksevat kännykkään 
(Digitoday 09.12.2003) 
 
Suomen Hippoksen omistama Fintoto Oy 
siirtää Toto-pelit mobiiliaikaan. Reilu vuosi 
sitten avattu Toto-pelien sähköinen kauppa-
paikka avataan nyt myös suomalaisille kän-
nykän käyttäjille. Tämän jälkeen Toto-pelei-
hin voi osallistua vaivattomasti ajasta ja pai-
kasta riippumatta. 
 
Toton pelaamiseen kännykällä vaaditaan 
matkapuhelin, joka on varustettu selaimella. 
Ensimmäistä pelikertaa varten on rekisteröi-
dyttävä osoitteessa www.fintoto.fi. Rekiste-
röinnin yhteydessä pelitilille voi ladata rahaa 
suomalaisista verkkopankeista. Pelitilin 
avaaminen ja rahan siirto pelitilille onnistu-
vat samalla kertaa.  
 

"Pelaaminen kännykällä on nopeaa ja help-
poa. Voitot maksetaan pelitilille heti lähdön 
tulosten vahvistamisen jälkeen. Vastaavaa 
mobiilipalvelua eivät ulkomaiset vedonlyönti-
yhtiöt pysty tarjoamaan", Halinen kertoo. 
 
RAY kokeilee sähköistä maksamista 
(Digitoday 08.12.2003) 
 
RAY kokeilee peliautomaateissa uutta mak-
sutapaa, sähköistä maksamista. Kokeilu on 
pilottihanke ja se toteutetaan RAY:n ja nel-
jän yrityksen yhteistyönä. 
 
Yhteistyöyritysten tiloissa on joulukuusta 
lähtien koekäytössä Kymppipokerin tapaisia 
pilottipelejä. Kaikkiaan pääkaupunkiseudulle 
sijoitetaan viisi automaattia, jotka ovat mak-
sutavan edellyttämässä online-verkossa. Pi-
lottivaiheessa pelien pelaaminen onnistuu 
OP-ryhmän Digirahalla tai Sonera Shopper -
palvelulla. Ne ovat sähköisiä maksutapoja 
pienten ostosten tekemiseen Internetissä tai 
matkapuhelimella. 
 
Kokeilussa olevat maksutavat ovat periaat-
teessa seteleiden ja kolikoiden sähköisiä 
vastineita. Ne ovat sopivat yleiseen pien-
maksamiseen ja toteuttavat välittömän voi-
tonmaksun. Verkkokukkarolla voi ostaa ker-
ralla 1-10 eurolla pelivarauksia. RAY:n 
"kauppiaskukkarot" ovat verkossa, ja voitot 
maksetaan reaaliajassa pelaajan verkkokuk-
karoon, josta ne ovat heti käytettävissä pe-
laajan haluamalla tavalla. 
 
Kokeiluvaiheen jälkeen päätetään sähköisen 
maksamisen laajentamisesta RAY:n auto-
maateissa vähitellen syksystä 2004 alkaen. 
 
Suomalaiset eturivissä sähköisessä liiketoi-
minnassa (Digitoday 09.12.2003) 
 
Suomalaisyritykset ovat sähköisen liiketoi-
minnan edelläkävijöitä Pohjoismaissa, ja ko-
timaisilta pioneeriyrityksiltä löytyvät vahva 
teknologiafokus ja osaamisen kehittäminen, 
ilmenee uudesta tutkimuksesta. 
 
Tiedot pohjautuvat pohjoismaisen tutkimus-
laitos PLS Ranböllin ja yritysohjelmistoja val-
mistavan Oraclen yhteiseen tutkimukseen, 
jonka nimenä on E-Business Nordic.com 
2003. 
 
Tutkimus selvittää sähköisen liiketoiminnan 
nykytilaa ja tulevaisuutta pohjoismaisissa 
yrityksissä. Siihen osallistui yhteensä 4.309 
yritystä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 
Tanskasta. Suomesta mukana oli 770 yritys-
tä. 
 
Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset 
ovat huomattavasti muita Pohjoismaita edel-
lä sähköisen liiketoiminnan hyödyntämises-
sä. Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä 
muun muassa sähköisessä markkinoinnissa 
(www-sivut) ja alihankkijayhteyksissä, sisäi-
sessä viestinnässä (intranet) sekä asiakas-
viestinnässä.  
 
Tutkimuksen mukaan pohjoismaiset yritykset 
ovat hyödyntäneet sähköisen liiketoiminnan 
mahdollisuuksia varsin vähän.  

Miss Suomi Mira Salo, ja perintöprinsessat 
Henna Ylilauri (vas.) ja Krista Järvinen (oik.) 
 

http://www.fintoto.fi/
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Kaikissa Pohjoismaissa lähinnä suuret yrityk-
set ovat olleet sähköisen liiketoiminnan pio-
neereja. Yrityksistä vain 10 prosenttia voi-
daan lukea pioneeriyritysten joukkoon.  
 
Tutkimuksen mukaan pk-yritykset eivät ole 
hyödyntäneet edes sähköisen liiketoiminnan 
perusmahdollisuuksia, kuten sähköistä 
markkinointia, tuotteiden ja palveluiden esit-
telyä verkossa tai rekrytointia verkon kautta. 
Ne eivät myöskään ole kohdistaneet tar-
peeksi taloudellisia resursseja sähköisen lii-
ketoiminnan ratkaisuihin. 
 
WEF: Suomi kolmanneksi paras ICT:n hyö-
dyntäjä (Tekes, 15.12.2003) 
 
Suomi sijoittuu kolmanneksi World Economic 
Forumin tekemässä tutkimuksessa, jossa 
tarkasteltiin 102 maan valmiutta hyödyntää 
tieto- ja viestintäteknologian kehitystä.  
 
Selvityksessä eri maita arvioitiin tieto- ja 
viestintäteknologian käytön ja käyttöönotto-
valmiuden, infrastruktuurin sekä poliittisen ja 
taloudellisen ympäristön suhteen. 
 
Ensimmäiselle sijalle nousi USA, lähinnä joh-
tuen tieto- ja viestintäteknologian laajasta 
käytöstä liiketoiminnassa ja hallinnossa. Toi-
sena on Singapore, jota seuraavat Suomi, 
Ruotsi ja Tanska. Pohjoismaat sijoittuvat siis 
viiden parhaan hyödyntäjän joukkoon. 
 
Viro johtaa Itä-Euroopan maiden listaa sijal-
laan 25. Sen sijoitusta nostaa poliittinen ja 
hallinnollinen työ tieto- ja viestintäteknologi-
an käytön edistämiseksi. 
 
Kolmantena peräkkäisenä vuotena julkaistu 
The Global Information Technology Report 
2003-2004 on yksi maailman johtavista arvi-
oinneista informaatioteknologian vaikutuk-
sesta yhteiskuntien kehitykseen.  
 
Lisätietoja http://www.weforum.org/gitr  
 
Suomi onkin altavastaaja verkottumisessa ja 
kansainvälisyydessä 
(Digitoday 30.01.2004) 
 
Suomen kilpailukyky ei ole niin ruusuinen 
kuin monissa viimeaikaisissa vertailuissa an-
netaan ymmärtää. Maamme kompastuskivet 
ovat uuden tiedon soveltamisen, verkottumi-
sen, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden vähäi-
syydessä. Tiedot ilmenevät VTT:n Akatee-
misten liitolle TEK:lle kehittämästä uudesta 
teknologiabarometristä. 
 
Teknologiabarometrin kaikkia 12 mittaria 
tarkastellen Suomi sijoittuu Ruotsin jälkeen 
toiseksi. Sen sijaan Suomi jää tietämysyh-
teiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa vii-
denneksi Ruotsin, Alankomaiden, Tanskan ja 
Yhdysvaltojen jälkeen. 
 
VTT:n mukaan erityisen merkitykselliseksi 
Suomen heikohkon tuloksen tekee se, että 
tietämysyhteiskunnan tavoitteiden saavutta-
minen näyttää todella kannattavan. Vertail-
tavia maita olivat Alankomaat, Iso-Britannia, 
Japani, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Yhdysvallat. 
 

Teknologiabarometri on VTT:n mukaan ta-
loudellisen suhdannebarometrin kaltainen 
mittari, joka kuvaa osaamisen kehitystä pi-
demmällä aikavälillä. Teknologiabarometri 
kehitettiin VTT:ssä työkaluksi teknologioi-
den, osaamisen ja voimavarojen kehittämi-
sen ja suuntaamisen apuna. Nämä ratkaisut 
ovat tulevaisuuden kilpailukyvyn ydinkysy-
myksiä. Maamme hyvinvointi ja kilpailuase-
ma kansakuntien kärkikaartissa rakentuu nii-
den varaan. 
 
Teknologiabarometri toteutettiin nyt ensim-
mäistä kertaa. Se osoitti hyvin tarpeellisuu-
tensa, VTT:stä huomautetaan. 
 
Yli puolet käyttää nettipankkia 
(Digitoday 24.11.2003) 
 
Jo yli puolet suomalaisista maksaa laskunsa 
useimmiten internetissä. Suomen Pankkiyh-
distyksen kyselyn mukaan nettiasiakkaiden 
määrä on noussut 55 prosenttiin vajaan 
vuoden takaisen kyselyn 41 prosentista. 
 
Nettipankin käyttö on vienyt asiakkaita 
pankkiautomaateilta. Enää vajaa viidesosa 
pankkien asiakkaista maksaa useimmiten 
laskunsa pankkiautomaattien kautta. 
 
Pankkikortin käyttö ostosten maksamisessa 
on niin ikään yleistynyt. Yli 40 prosenttia 
Pankkiyhdistyksen kyselyyn vastanneista 
maksaa päivittäiset ostoksensa useimmiten 
pankkikortilla. Vielä alkuvuonna kortilla mak-
sajien osuus oli noin 30 prosenttia. 
 
Käteisen käyttö tavallisimpana maksutapana 
on vähentynyt 58 prosentista 49 prosenttiin. 
 
Pankkiyhdistyksen lokakuussa tekemään ky-
selyyn osallistui 1.500 eri ikäistä suomalais-
ta. 
 
Tietokoneen ajokortti jo 140.000 suomalai-
sella (Digitoday 19.01.2004) 
 
Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 
ry:n Tietokoneen ajokortti on ollut tarjolla 
tasan kymmenen vuotta. Merkkipäivään 19. 
tammikuuta 2004 mennessä tutkinnon on 
Tieken mukaan suorittanut jo yli 140.000 
suomalaista. 
 
Tieken kehittämä ja kasvattama Tietokoneen 
ajokortti -tuoteperhe on vakiinnuttanut ar-
vostetun asemansa tietoteknisten taitojen 
mittaajana Suomessa. Tietokoneen ajokortti 
kiinnostaa myös kansainvälisesti. Asukaslu-
kuun suhteutettuna valmiita tutkintoja on 
meillä eniten maailmassa.  
 
Työelämän lisäksi Tietokoneen ajokortista on 
hyötyä niin opiskelussa kuin vapaa-ajallakin. 
Monissa oppilaitoksissa ajokortin suorittami-
nen on osa laajempaa tutkintoa, ja opiske-
lussa ajokortin taidoista on hyötyä oppilai-
toksesta riippumatta.  
 
Vuosien kuluessa Tietokoneen ajokortti on 
laajentunut kokonaiseksi tuoteperheeksi. Sii-
hen kuuluvat kansalaisen @-kortti, A-kortti, 
AB-kortti ja uusimpana Langattoman viestin-
nän tutkinto. 

Suomi ennätykseen pc-myynnissä viime 
vuonna (Digitoday 04.02.2004) 
 
Vuonna 2003 Suomessa myytiin kaiken kaik-
kiaan lähes 600.000 PC:tä, mikä on IDC:n 
mukaan enemmän kuin koskaan aiemmin. 
Myynti nytkähti edellisestä eteenpäin 25%. 
Kasvun vetureina olivat kuluttaja- ja kannet-
tavien myynti yrityspuolen myynnin kasva-
essa maltillisemmin, IDC arvioi. Sen mukaan 
kasvua saavutettiin kuitenkin kaikilla markki-
nasegmenteillä. 
 
Kuluttajamyynti sekä pöytäkoneissa että e-
tenkin kannettavissa kasvoi tasaisesti koko 
vuoden. Kuluttajakaupan osuus nousi 
31%iin kokonaismarkkinoista verrattuna 
noin viidenneksen markkinaosuuteen vuonna 
2002.  Yritysmyynnin kasvu oli IDC:n mu-
kaan edelleen maltillista.  
 
Tietoturvapäivänä muistutetaan kotikonei-
den suojaamisesta  
(Helsingin Sanomat 11.02.2004)  
 
Kansallista tietoturvapäivää vietetään nyt 
ensimmäistä kertaa. Tarkoitus on saada In-
ternetin käyttäjät suojaamaan kotikoneensa 
viruksilta ja hakkereilta.  
 
Tietoturvapäivän järjestäjät muistuttavat, et-
tä tietoverkkojen virusten, matojen ja mui-
den haittaohjelmien määrä on lisääntynyt 
nopeasti viime vuosina. Tietokoneilla olevat 
tiedot ovat vaarassa joutua vääriin käsiin ja 
suojaamaton kone voidaan muuttaa roska-
postin automaattiseksi lähetyskoneeksi il-
man, että koneen käyttäjä sitä itse huomaa.  
 
Kotikoneiden käyttöjärjestelmä tulisi päivit-
tää uusimmilla tietoturvapäivityksillä, suojata 
palomuurilla ja pitää virustorjunta ajan tasal-
la.  
 
Yli miljoonaan kotiin jaetaan näinä päivinä 
Joka kodin tietoturvaopas, jossa annetaan 
neuvoja mm. Internetin turvallisesta käytös-
tä ja virustorjunnasta.  
 
Joka kodin tietoturvaopas netissä  
www.tietoturvaopas.fi  
 
MLL: Lapsille selkeämmät rajat 
(Nelonen 09.02.2004) 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto perää van-
hemmilta, kouluilta ja asiantuntijoilta roh-
keutta antaa lapsille selkeitä ohjeita ja rajo-
ja. 
 
Pääsihteeri Eeva Kuuskosken mukaan liitto 
on mukana talkoissa, joissa liiallisen suvait-
sevaisuuden kulttuuria murretaan. Kuuskos-
ken mielestä koulut ja vanhemmat voisivat 
ottaa selkeämmin kantaa muun muassa sii-
hen, millaisissa vaatteissa oppilaat tulevat 
kouluun. 
 
Opetushallituksen mukaan koulut ja van-
hemmat voivat luoda koulukohtaisia peli-
sääntöjä, mutta suositukset asiallisesta kou-
lupukeutumisesta eivät voi sisältyä koulun 
järjestyssääntöihin 
 

http://www.weforum.org/gitr
http://www.tietoturvaopas.fi/
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Amer-yhtymä luopuu tupakkatuotannosta  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Amer-yhtymä luopuu tupakkaliiketoiminnas-
ta 26.3., kun Philip Morris lunastaa takaisin 
tuotteidensa valmistus- ja myyntilisenssin.  
 
Philip Morris ottaa haltuunsa Amer-Tupakan 
omat savuketavaramerkit sekä osan koneista 
ja laitteista. Kauppahinta on € 29 miljoonaa.  
 
Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuvi-
ranomaisten hyväksyntää. Vuonna 2002 
Amer-yhtymän liikevaihto oli € 1,1 miljardia 
ja sen palveluksessa oli liki 4.000 henkeä. 
 
Onkia ja virveleitä ei enää lentokoneeseen  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Onkia ja virveleitä ei saa enää viedä lentoko-
neen matkustamoon, vaan ne tulee vastedes 
laittaa lentokoneen ruumaan matkatavaroi-
den kanssa.  
 
Ilmailulaitos päivitti matkustamossa turvalli-
suussyistä kiellettyjen aineiden ja esineiden 
listaa sen jälkeen, kun EU-komissio oli julkis-
tanut jäsenvaltioiden käytäntöjä yhtenäistä-
vän luettelon. Edelleenkin sekä kotimaan et-
tä ulkomaan lennoilla matkustamossa kiellet-
tyinä pysyivät esimerkiksi korkkiruuvit ja 
neulepuikot. Matkustamoon ei saa tuoda 
myöskään leluaseita tai luistimia. 
 
Idols-voittajasta Kilpailuviraston vuoden kil-
pailija (Nelonen 18.12.2003) 
 
Kilpailuvirasto on valinnut vuoden 2003 kil-
pailijaksi MTV3:n järjestämän Idols -laulaja-
kisan tulevan voittajan. Kilpailua on käyty tä-
män syksyn aikana, ja voittaja valitaan tam-
mikuussa. 
 
Perusteluissaan Kilpailuvirasto painottaa 
muun muassa ominaisuuksia, joita Idols -ki-
saan osallistuvilta vaaditaan; pelkäämättö-
myyttä ja itsensä likoon laittamista sekä ris-
kinoton kykyä. Eli samoja ominaisuuksia, joi-
ta vaaditaan esimerkiksi uusilta yrittäjiltä. 
 
Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on ter-
veen ja toimivan taloudellisen kilpailun tur-
vaaminen sekä talouden tehokkuuden lisää-
minen kilpailua edistämällä. 
 
Suomalaisia on 5.220.000  
(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004) 
 
Suomen väkiluku oli viime vuoden lopussa 
Tilastokeskuksen mukaan 5.220.000. Väkilu-
vun arvioidaan lisääntyvän 13.700 hengellä 
eli 0,3 prosenttia.  
 
Väestön lisääntyi siten 2.300:lla vuotta 2002 
enemmän. Tämä selittyy lähinnä syntynei-
den määrän kasvulla ja kuolleiden määrän 
vähentymisellä.  Väkiluku lisääntyi kahdek-
sassa Etelä- ja Keski-Suomen maakunnassa 
sekä Ahvenanmaalla. Määrällisesti eniten 
uutta väkeä tuli Uudellemaalle, mutta suh-
teellisesti lisäys on suurin Itä-Uudellamaalla 
ja Pirkanmaalla. Suurimpia häviäjiä olivat 
Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakunnat, 

etenkin Kainuu, Etelä-Savo ja Lappi. Pohjan-
maalla väkiluku pysyi suunnilleen samana.  
 
Espoo ja Vantaa ovat kasvattaneet väkiluku-
aan eniten, mutta Jyväskylä on muuttovoit-
toa arvioitaessa kärjessä. Maahanmuutto on 
vähentynyt hieman, mutta muuttovoittoa ar-
vioidaan kertyneen viime vuonna 5.400 eli 
parisataa enemmän kuin edellisvuonna. Suo-
meen muutti ulkomailta 17.400 ihmistä ja 
Suomesta pois muutti 12.000 ihmistä. 
275.000 ihmistä vaihtoi asuinkuntaa.  
  
Viidennes suomalaisista stressaantuneita  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Suomalaisista neljä prosenttia kokee stressin 
yleistasonsa olevan hyvin korkea, ja melko 
stressaantuneeksi itsensä kokee 17 prosent-
tia. Tulos selvisi Taloustutkimuksen uusim-
massa arvotutkimuksessa, jota varten haas-
tateltiin viime vuoden toisella puoliskolla 
4.292 15-75-vuotiasta suomalaista.  
 
Naisista 24 prosenttia kokee itsensä vähin-
tään melko stressaantuneeksi. Miehillä vas-
taava luku on 19 prosenttia. Eniten stres-
saantuneita ovat 25-39-vuotiaat ja vähiten 
yli 60-vuotiaat. Ammattiryhmittäin stressita-
so on korkein yrittäjillä ja opiskelijoilla, ja 
alin stressimäärä on eläkeläisillä ja kotiäideil-
lä ja -isillä. Aikuistalouksista stressaantuneita 
oli joka viides ja lapsiperheistä neljännes. 
Tuloluokittain eniten stressiä kokivat alim-
mat ja ylimmät tuloluokat. 
 
VTT kehitti pikahuumetestin  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on 
kehittänyt pikatestin lääke-, huumaus- ja do-
pingaineiden käytön selvittämiseksi. Testi 
antaa tuloksen muutamassa minuutissa, kun 
ennen tuloksen saaminen on kestänyt 10-20 
minuuttia.  
 
Huumetestin keskeinen osa ovat vasta-ai-
neet, jotka tuotetaan uudella menetelmällä 
bakteereissa. Eläinkokeita ei tulevaisuudessa 
tarvita lainkaan vasta-aineiden tuottamiseen. 
Testinäyte voi olla esimerkiksi verta, sylkeä 
tai virtsaa. Testiä pidetään kansainvälisesti-
kin ainutlaatuisena. Huumetestin avulla on 
toistaiseksi kokeiltu morfiinin määrittämistä 
syljestä. Amfetamiinin paljastamisen mah-
dollistava testi on suunnitteilla. Tulevaisuu-
dessa yhdellä mittauksella voidaan mitata 
kaikkien tavallisimpien huumausaineiden 
käyttö yhdellä mittauksella. 
 
Pätkätyöläisille tulossa lomaoikeus  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Aamulehden mukaan vuosilomalakia valmis-
televan komitea on pääsemässä yksimieli-
syyteen siitä, että osa-aikaisten työntekijöi-
den lomaoikeuksia parannetaan. Nyt voimas-
sa olevan lain mukaan vuosilomaa kertyy 
henkilölle, joka työskentelee vähintään 14 
päivää kuussa. Osa-aikaista työtä tekevä saa 
vuosilomaa, mikäli hän työskentelee vähin-
tään 35 tuntia kuussa.  
 

Uuden lain mukaan vuosilomaa kertyy myös 
niille, jotka työskentelevät vähemmän kuin 
35 tuntia kuukaudessa. Komitean työn piti 
valmistua jo vuosi sitten, mutta sille on an-
nettu lisäaikaa jo kolme kertaa. 
 
Suomeen uusi kunta ja kaksi kaupunkia  
(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004) 
 
Suomi sai vuoden alussa uuden kunnan, kun 
Jäppilä, Pieksämäen maalaiskunta ja Virta-
salmen kunta Etelä-Savossa yhdistyivät. Uu-
den kunnan nimi on Pieksänmaa, ja siellä 
asuu hieman yli 9 000 ihmistä.  
 
Yhdistymisen jälkeen Suomessa on kuntia 
444. Kuntien lukumäärä on vähentynyt vii-
dessä vuodessa 452:sta nykyiseen. Kuntien 
määrä vähenee myös jatkossa, sillä vireillä 
on puolisenkymmentä kuntaliitosta eri puolil-
la Suomea.  
 
Pirkanmaan Ylöjärvestä ja Pohjois-Pohjan-
maan Pudasjärvestä tuli vuoden alussa kau-
punkeja. Kaupunkeja Suomessa on nyt 113. 
Nykyisen kuntalain mukaan kunta voi alkaa 
käyttää itsestään kaupunki-nimitystä, kun se 
katsoo täyttävänsä kaupunkimaisen yhdys-
kunnan vaatimukset. Vuoteen 1995 asti kau-
pungiksi pääsi vain sisäministeriön luvalla.  
 
Pallastunturi siirtyi vuodenvaihteessa Kittiläs-
tä Muonioon, kun Pallastunturin alue irrotet-
tiin Kittilästä ja liitettiin Muonioon. Valtioneu-
voston päätöksen mukaan Pallastunturin siir-
täminen vauhdittaa alueen elinkeinojen ke-
hittämistä. Muonio kasvoi liitoksella 143 neli-
ökilometriä ja sai yhden uuden asukkaan.  
 
Kittilän kunnan Raattaman kylän asukkaat 
aikovat valittaa päätöksestä EY-tuomioistui-
meen. Aluesiiron myötä raattamalaisilta me-
ni oikeus harjoittaa kalastusta, metsästystä 
ja poronhoitoa Pallastunturin kansallispuis-
ton alueella.  
 
Sahalahti ja Kangasala yhdistyvät  
(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004) 
 
Sahalahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt 
kuntaliitoksen Kangasalan kanssa. Liitoksen 
on määrä tulla voimaan vuoden 2005 alusta. 
Yhdistyneen kunnan nimeksi tulee Kangas-
ala. Kangasalan puolella kuntaliitoksesta ei 
järjestetty kansanäänestystä.  
 
Uudesta Kangasalasta tulee noin 25.000 
asukkaan kunta, kun nykyiset 23 000 kan-
gasalalaista ja 2 000 sahalahtelaista asuvat 
saman kunnan sisällä. Valtion ns. porkkana-
rahaa on liittyjille luvassa enimmillään € 7,6 
miljoonaa. 
 
Rikollisten tunnistusrivit käyttöön  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Myös Suomessa otetaan käyttöön rikollisten 
tunnistusrivit, jotka ovat tuttuja amerikkalai-
sista elokuvista. Poliisi sai oikeuden ryhmä-
tunnistukseen vuoden alusta voimaan tul-
leessa lakipaketissa, jolla halutaan tehostaa 
törkeiden rikosten selvittämistä. Laki velvoit-
taa kenet tahansa vertailuhenkilöksi, mikäli 
se on tärkeää rikoksen selvittämisen  
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kannalta. Osallistumisesta maksetaan kor-
vaus.  
 
Tunnistuksessa epäilty sijoitetaan riviin ver-
tailuhenkilöiden kanssa poliisin tiloissa. Uhri 
tai silminnäkijä tarkastelee rivistöä peililasin 
takaa ja kertoo, onko mahdollinen tekijä ri-
vissä.  
 
Varusmiespalveluksen alkua kevennetään  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Varusmieskoulutuksen alkua eli peruskoulu-
tuskautta kevennetään. Uudenlainen sopeut-
tava peruskoulutus aloitetaan kaikissa jouk-
ko-osastoissa heinäkuun saapumiserästä al-
kaen. Koulutuksen alussa keskitytään enem-
män yleissotilaalliseen koulutukseen ja soti-
laan perustietojen ja taitojen opettelemi-
seen.  
 
Sopeuttavassa vaiheessa käytäntö korostuu, 
ja teorian osuus lisääntyy myöhemmin. 
Muun muassa kevyen konekiväärin ja viesti-
välineiden koulutus siirtyy erikoiskoulutus-
kaudelle. Kahdeksan viikkoa kestävä perus-
koulutuskausi o kaikille varusmiehille saman-
lainen. Sen kuluessa opetellaan sotilaan pe-
rustaitoja ja -tietoja, kehitetään fyysistä suo-
rituskykyä ja opitaan toimimaan puolustus-
voimissa.  
 
Koulutusuudistusta kokeillaan kolmessa 
joukko-osastossa jo 12.1. palvelukseen astu-
vassa saapumiserässä. Uudistuksella toivo-
taan vähennettävän alokkaiden palveluksen 
keskeytyksiä. Puolustusvoimien kotisivu: 
www.mil.fi  
 
Maailmanennätyssakot 
(Iltalehti 10.02.2004) 
 
Suomen varakkaimpiin henkilöihin lukeutuva 
liikemies Jussi Salonoja sai kaikkien aikojen 
ennätyssakot ylinopeudesta Helsingissä hel-
mikuun alussa. Poliisit kirjoittivat hänelle 
noin € 170.000 rapsut. 
 
Kanaria edelleen suosituin lomakohde  
(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004) 
 
Espanja, niin sen Kanarian saaret kuin man-
ner-Espanja olivat viime vuonna edelleen 
suomalaisten suosituin matkakohde. Espan-
jaan matkusti valmismatkoilla 304.500 suo-
malaista. Erittäin suosittuna on pysynyt 
myös Kreikka, jossa lomaili 142.000 suoma-
laista. Edellisvuoteen verrattuna matkustaja-
määrät pysyivät samalla tasolla. Lentäen 
suunnisti lomalle kaikkiaan 880.000 suoma-
laista.  
 
Irakin sodan takia Turkissa lomailevien mää-
rä laski 47.600:een edellisvuoden 63.000 
suomalaisturistista. Turkki oli silti kolman-
neksi suosituin kohde ennen edullisena pi-
dettyä Bulgariaa, joka kasvatti suosiotaan 
eniten Euroopan maista.  
 
Suomalaisten valmismatkalomailu suuntautui 
viime vuonna 80-prosenttisesti Eurooppaan. 
Myös Itävaltaan ja Portugaliin matkustami-
nen kasvoi, ja Madeira nosti suosiotaan tun-
tuvasti. Sen sijaan Kypros ja Unkari menetti-

vät suomalaismatkailijoita. Kaakkois-Aasian 
matkustaminen laski tuntuvasti sars-epide-
mian takia. Kaukokohteissa eniten suosio-
taan nosti Brasilia. 
 
Nanso sai Kultainen Vaatepuu 2004 –palkin-
non (Nelonen 19.01.2004) 
 
Nanso Oy on palkittu vuoden 2004 Kultaisel-
la Vaatepuulla. Yritys tunnetaan laadukkaista 
trikootuotteistaan. Muotimessujen yhteydes-
sä jaettava palkinto annetaan nyt kymme-
nettä kertaa. Tunnustus luovutetaan Muoti 
04-messuilla Helsingin messukeskuksessa 
sunnuntaina. 
 
Palkinnon perusteissa Nanso saa kiitosta pit-
kän linjan yrityksenä, joka on ottanut rohkei-
ta askeleita eteenpäin ja löytänyt tuoreita 
keinoja uudistua ja uudistaa brändejään. 
Nansolaisilla on myös avoin, hyväntuulinen 
suhtautuminen toimintaympäristöönsä. 
 
Nanson myynti ylitti vuonna 2003 ensimmäi-
stä kertaa 50 miljoonaa euroa, kasvua edelli-
seen vuoteen oli viisi prosenttia. Yritys työl-
listää Suomessa noin 500 henkilöä. Voittajan 
mallisto on esillä Muotimessuilla. 
 
Suomi YK:n talous- ja sosiaalineuvoston pu-
heenjohtajaksi (Nelonen 21.01.2004) 
 
Suomen YK-suurlähettiläs Marjatta Rasi on 
valittu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston 
Ecosocin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus 
kestää koko kalenterivuoden, jonka tärkein 
tapahtuma on Ecosocin pääistunto heinä-
kuussa New Yorkissa. Ulkoministeriö kertoi 
Rasin valinnasta keskiviikkona. 
 
Talous- ja sosiaalineuvosto on yksi YK:n hal-
litustenvälisen toiminnan pääelimistä yleisko-
kouksen ja turvallisuusneuvoston rinnalla. 
Siihen valitaan 54 jäsentä kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan. Tänä vuonna Ecosocissa on kaik-
kiaan 11 nykyistä ja tulevaa Euroopan unio-
nin jäsentä, Pohjoismaista Suomen lisäksi 
Ruotsi. 
 
Talous- ja sosiaalineuvoston pääasiallinen 
tehtävä on koordinoida YK:n kehitystoimin-
taa sekä edistää YK:n toimialaan kuuluvia 
talous- ja sosiaalialan kysymyksiä hallitusten 
välillä. 
 
Neuvostolle on viime vuosina annettu lisää 
tehtäviä: sen pitää valvoa ja edistää YK:n 
vuosituhatjulistuksen sekä mm. Monterreyn 
kehitysrahoituskonferenssin ja Johannesbur-
gin kestävän kehityksen huippukokouksen 
asettamien tavoitteiden toimeenpanoa. STT 
 
Nokia brandikisan seitsemäs, Google ykkö-
nen (Digitoday 03.02.2004) 
  
Konsulttiyhtiö Interbrandin maailman mer-
kittävimpien tuotemerkkien kisan voittajaksi 
valittiin jo toistamiseen hakukone Google pe-
rässään Apple ja kolmanneksi noussut Mini. 
Nokia sijoittui seitsemänneksi kisassa, jonka 
neljäntenä oli Coca-Cola, viidentenä Sam-
sung ja kuudentena Ikea. Nokian jälkeen top 
10:een kuuluivat järjestyksessä Nike, Sony 
ja Starbucks. 

Eniten listalla nousi saksalaisen BMW-auto-
valmistajan omistama Mini Cooper, jonka si-
joitus ponnahti edellisvuoden sijalta 11 viime 
vuonna kolmanneksi. Se työnsi edellisvuo-
desta pykälän alaspäin maailman arvokkain-
ta brandia, Coca-Colaa. 
 
Interbrandin tutkimukseen internetissä osal-
listui yli 4.010 käyttäjää 85 eri maassa. Tu-
loksia vääristää nimenomaan vastausten ke-
räys internetissä, jota käyttävät erityisesti 
teknologisesti suuntautuneet henkilöt. 
 
Metakides nappasi Nokian säätiön palkinnon 
(Digitoday 09.12.2003) 
 
Nokia Oyj:n Säätiön vuotuisen tunnustuspal-
kinnon on saanut kreikkalainen professori 
George Metakides ansioistaan eurooppalai-
sen tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkimuk-
sen ja kehityksen sekä kansainvälisen yh-
teistyön edistämisessä. 
 
Useasti Suomessa vieraillut professori Meta-
kides on Nokian mukaan vaikuttanut merkit-
tävästi myös suomalaisten yliopistojen, kor-
keakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten 
runsaaseen osallistumiseen eurooppalaisiin 
tutkimushankkeisiin.  
 
Nokian pääjohtaja Jorma Ollila ojensi arvol-
taan € 10.000 palkinnon maanantaina sääti-
ön apurahojen jakotilaisuudessa. 
 
Kreikan Thessalonikissa vuonna 1945 synty-
nyt professori Metakides väitteli tohtoriksi 
matemaattisen logiikan alueelta Yhdysval-
loissa Cornellin yliopistossa 1971 ja loi mer-
kittävän akateemisen uran maan huippuyli-
opistoissa (MIT, Cornell, Rochester), kunnes 
palasi Kreikkaan Patraksen yliopiston logii-
kan professoriksi vuonna 1978.  
 
Vuosina 1984-2002 hän toimi useissa vas-
tuunalaisissa tehtävissä eurooppalaisissa 
tutkimuspolitiikkaa suunnittelevissa, tutki-
musta rahoittavissa ja kansainvälistä yhteis-
työtä edistävissä organisaatioissa.  
 
Vuonna 1988 professori Metakides perusti 
EU-komissioon tietotekniikan perustutkimuk-
sen ja kansainvälisen tieteellisen yhteistyön 
osaston ja johti sitä vuoteen 1993. Vuosina 
1993-1998 hän johti tietotekniikan tutkimus-
ta edistävää kahden miljardin euron ESPRIT-
kehitysohjelmaa ja vuosina 1998-2002 nel-
jän miljardin euron Information Society 
Technologies -ohjelmaa.  
 
Nykyisin Metakides toimii Patraksen yliopis-
ton professorina ja johtaa samalla Kreikan 
Tietotekniikkainstituutin tiedeneuvostoa.  
 
Nokia Oyj:n Säätiö jakoi tänä vuonna ennä-
tysmäärän, 92 kappaletta apurahoja yhteis-
summaltaan € 452.000.  
 
LomaSuomi-mobiilipalvelu avautui 
(Digitoday 25.11.2003) 
 
Sonera ilmoittaa, että sen palveluvalikkoon 
on nyt saatavilla loman suunnitteluun tarkoi-
tettu LomaSuomi-mobiilipalvelu. Palvelussa 
on Soneran mukaan 15.000 tietoa matkailu 

http://www.mil.fi/
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keskuksista, Suomen kunnista, hotelleista, 
nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista 
ja tapahtumista. 
 
TeliaSoneran mukaan palvelun avulla voi 
suunnitella vaikkapa kylpylälomaa tai etsiä 
lähimpiä hiihtokeskuksia tai safareita.  
 
Mobiilipalvelusta on hyötyä myös matkalla 
ollessa, sillä junassa istuessa voi tehdä osoi-
tehaun, jos lomapaikan sijainti on unohtunut 
ja katsoa samalla paikan säätilan. Säätiedot 
saa Suomen kaikista kunnista.  
 
Palvelusta näkee myös kohteiden yhteystie-
dot ja kuvat ennen matkaa. Hakua voi no-
peuttaa Hae lähin -toiminnolla, joka hakee 
paikannuksen avulla lähimmät matkailukoh-
teet, hotellit lomakylät, tapahtumat ja tee-
malomat. 
 
Matkapuhelimella helpotusta kroonisten sai-
rauksien hoitoon (Digitoday 20.11.2003) 
 
Kroonisten sairausten hoitoon tarkoitetussa 
Medixine Oy:n uudessa Mobile Disease Ma-
nagement -tuotteessa yhdistyvät puhelimis-
sa käytettävät ohjelmistot, niiden jakeluun 
tarvittavat palvelinohjelmistot ja internetillä 
käytettävät laajemmat toiminnallisuudet. 
 
Medixinestä korostetaan, että jopa yli mil-
joona suomalaista sairastaa kroonisia sai-
rauksia. Näitä ovat esimerkiksi diabetes, ve-
renpainetauti ja astma. Yhtiön mukaan kroo-
nisten sairauksien hoidossa parhaat tulokset 
saadaan silloin, kun potilaat itse osallistuvat 
aktiivisesti sairautensa hoitoon ja seuran-
taan.  
 
Parhaimmillaan hoitoon liittyvät sovellukset 
ovat potilaan käytettävissä ajasta ja paikasta 
riippumatta. Sovellusten vaatima laitteisto ei 
myöskään saa asettaa kohtuutonta taloudel-
lista haastetta potilaalle tai terveyspalvelui-
den tarjoajille. 
 
Medixine tarjoaa myös hoitohenkilökunnalle 
matkapuhelimella käytettävän ohjelmiston, 
jonka avulla voidaan missä tahansa tarkistaa 
potilaan mittausarvojen tilanne. Medixinen 
uusi ratkaisu on rakennuttu Java-teknologi-
aan pohjautuen ja se toimii useimmissa ny-
kyisin myytävissä matkapuhelimissa. 
 
Medixine Oy kuuluu Nokian kehittäjäyhtei-
sön, Forum Nokian yhteistyökumppaneihin 
terveys- ja hyvinvointisovellusten alueella. 
 
Uudella luotisuojamateriaalilla laajat markki-
nat (Tekes 14.11.2003) 
 
VTT:llä on keksitty ja patentoitu uusi, mullis-
tava luoti-, murto- ja sirpalesuojamateriaali. 
VTT on myynyt patentin oikeudet suomalai-
selle Exote Oy:lle, joka näkee materiaalin 
tuotteistuksessa miljoonamarkkinat. Tekes 
oli yhtenä osapuolena rahoittamassa han-
ketta, jossa uutta materiaalia kokeiltiin.  
 
Exote Oy suunnittelee parhaillaan rakenta-
vansa uuden tuotantolaitoksen Hämeeseen. 
Suojamateriaalia alettaneen käyttää koko-

naan uudentyyppisten siviili- ja sotilasajo-
neuvojen perusrakenteisiin. 
 
Uusi, keraamin ja metallin yhdistelmämateri-
aali on kovaa kuin keraami ja kovametalli, 
huomattavasti sitkeämpää kuin keraamit ja 
se on helposti valmistettavissa haluttuun 
muotoon. Materiaali kestää poikkeuksellisesti 
sekä pitkiä iskusarjoja että yksittäisiä voi-
makkaita ja teräviä iskuja. Lisäksi materiaa-
lin lämmönkesto on hyvä. Nykyisin suojissa 
käytettävä alumiinioksidi- ja muut keraamit 
ovat hauraita, jonka takia ne eivät kestä yhä 
yleisempiä suojiin kohdistuvia iskusarjoja. 
 
VTT:llä idea keksintöön syntyi sivujuonteena 
työssä, jossa kehitettiin teollisuuden koneille 
uusia kulumista ja korroosiota kestäviä ma-
teriaaleja sekä uusia pinnoitusmenetelmiä. 
Uutta materiaalia kokeiltiin hankkeessa, jota 
tukivat Tekesin lisäksi Maanpuolustuksen tie-
teellinen neuvottelukunta, Puolustusvoimien 
tutkimuskeskus, Poliisin tekniikkakeskus se-
kä useat yritykset . Materiaalin käytön luoti-
suojana patentoi VTT. 
 
EU palkitsi suomalaista bioenergiaa  
(Tekes 30.01.2004)  
 
Komission myöntämän parhaan paikallisen 
kumppanuushankkeen palkinnon sai Pohjo-
lan Voima biopolttoaineohjelmallaan, jossa 
yhtiö sijoittaa biovoimalaitokseen ja lisää 
merkittävästi metsä- ja peltoenergian käyt-
töä.  ”The European Union's Renewable 
Energy Partnership” -ohjelma on käynnistet-
ty tukemaan EU:n tavoitetta nostaa uusiutu-
van energian osuus kuudesta prosentista 
12% vuonna 2010. Kampanjaan kuuluu kil-
pailu, jossa palkitaan parhaat saavutukset. 
Pohjolan Voima oli mukana kilpailussa bio-
energiaohjelmallaan.  
 
”Pohjolan Voima on toteuttamassa lähes 
2000 MWth investoinnit, joten olemme EU-
alueella selkeästi johtava toimija tällä sekto-
rilla”, sanoi toimitusjohtaja Timo Rajala.  
”Bioenergian käytön lisääminen edellyttää 
hyvää yhteistyötä, jota olemme tehneet 
muun muassa metsäyhtiö UPM-Kymmenen 
sekä metsäkonevalmistaja Timberjackin 
kanssa”, kertoo Rajala.  
 
Pohjolan Voima on ollut mukana kehittämäs-
sä osaamistaan Tekesin Puuenergiaohjel-
massa kuten myös UPM-Kymmene ja Tim-
berjack. 
 
Gates hehkutti Suuntoa Las Vegasissa 
(Digitoday 08.10.2003) 
 
Microsoftin hallituksen puheenjohtaja Bill 
Gates vannoo pc-laitteiden, televisioiden ja 
mobiilien päätelaitteiden entistä saumatto-
mampaan yhteispeliin. Las Vegasin messut 
avannut Gates esitteli yhtenä merkittävänä 
keksintönä suomalaisen Suunnon uutta ran-
netietokonetta. 
”Saumattomuus tarkoittaa sitä, että samaa 
informaatiota voidaan käsitellä sekä työpai-
kan koneilla että kotona olevilla laitteilla”, 
Bill Gates sanoi Las Vegasin kuluttajaelektro-
niikan messujen avauspuheenvuorossaan 
keskiviikkona. 

Gates jatkoi jo viime vuonna Las Vegasissa 
esiteltyjen SPOT (Smart Personal Object 
Technology)-laitteiden mainostamista. Eräs 
tällainen SPOT-laite on Suunnon uusi ranne-
tietokone, jota maailman rikkain mies kutsui 
älykelloksi.  
 
CNET:n mukaan innostunut Gates esitteli 
Suunnon ja sen kilpailijan Fossilin ominai-
suuksia, joiden taustalla on Microsoftin tek-
nologia ja MSN-palvelut. 
 
Amer-yhtymän omistaman Suunnon älykello 
tulee markkinoille Las Vegasin shown jäl-
keen. 
 
Palvelurobotti tulevaisuuden talonmies 
(Digitoday 27.11.2003) 
 
Tulevaisuudessa talonmiehen tehtäviä saat-
taa hoitaa palvelurobotti. Suomen Akatemi-
an Tulevaisuuden kone- ja valmistustekniik-
ka –tutkimusohjelman (TUKEVA) hankkeissa 
tutkittiin ja kehitettiin onnistuneesti muun 
muassa uudenlaista ohjauskäyttöliittymää 
liikkuville robottimaisille koneille. 
 
Tutkimushanketta johtaneen professori Aar-
ne Halmeen mukaan tavoitteena oli perintei-
sen käyttöliittymän laajentaminen oppivaksi 
käyttöliittymäksi.  
 
Oppivassa käyttöliittymässä hyödynnetään 
ihmisen ja koneen omia aisteja, jotka mah-
dollistavat työskentelyalueen ympäristön ja 
sen kohteiden hahmottamisen. Koneen oh-
jaus onnistuu näiden havaintojen ja niiden 
jäsentelyyn perustuvien tehtäväkomentojen 
kautta.  
 
Käyttäjä voi käskyttää konetta esimerkiksi 
puhumalla tai käsimerkein. Näin hän ei ole 
sidottu koneen ohjaimiin, vaan hän voi olla 
mukana koneen ohjaamossa tai liikkua itse-
näisesti työalueella. Tämä edellyttää koneel-
ta ohjausjärjestelmää, jonka avulla työtehtä-
vien vaatima liikeohjaus ja työalueella navi-
gointi voidaan toteuttaa automaattisina pro-
sesseina. 
 
Tutkimuksessa käyttöliittymän prototyyppi 
toteutettiin WorkPartner-robotille, joka edu-
staa tavallisten ihmisten käyttöön tarkoitet-
tua futuristista työkonetta.  
 
WorkPartner on pääasiassa ulkotöitä varten 
suunniteltu ihmismäinen palvelurobotti, tule-
vaisuuden talonmies, joka työskentelee käyt-
täjänsä kanssa samalla piha-alueella. Sa-
massa hankkeessa kehitettiin myös uuden-
tyyppisiä käyttäjälaitteita kuten päälle puet-
tava käyttöliittymä, joka mahdollistaa käyt-
täjän ja robotin samanaikaisen työskentelyn. 
 
Tampereella korvataan akkuja langattomasti 
(Digitoday 01.12.2003) 
 
Tasasuuntausantennilla voidaan korvata pa-
risto kannettavissa laitteissa, väittää diplomi-
insinööri Jouko Heikkinen perjantaina Tam-
pereen teknillisen yliopiston (TTY) sähkötek-
niikan osastolla. Väitöstyön aiheena on lyhy-
en kantaman langaton tehonsiirto, joka  
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mahdollistaa pienen tehonkulutuksen omaa-
vien kannettavien ja langatonta tiedonsiirtoa 
hyödyntävien laitteiden toiminnan ilman pe-
rinteistä paristoa tai akkua. 
 
Heikkisen mukaan vaihtoehtoisen teholäh-
teen käyttäminen pienitehoisissa mobiililait-
teissa voi olla kannattavaa esimerkiksi kus-
tannussyistä tai jos pariston elinikä on liian 
lyhyt verrattuna laitteen suunniteltuun käyt-
töikään eikä pariston vaihtaminen ole kovin 
helppoa.  
 
Väitöstyössä on kehitetty ns. tasasuuntaus-
antenneja, jotka kaappaavat osan sähkö-
magneettisten kenttien välityksellä siirretystä 
radiotaajuisesta tehosta ja tasasuuntaavat 
sen elektroniikkapiirien tarvitsemaksi käyttö-
tehoksi. Tasomaisia rakenteita käyttämällä 
on pyritty muun muassa pieneen tilan tar-
peeseen, toteutuksen yksinkertaisuuteen ja 
edullisuuteen. Väitöstyön tuloksia voidaan 
hyödyntää esimerkiksi radiotaajuisen tunnis-
tustekniikan (RFID) ja etämittauksen sovel-
luksissa. 
 
Diplomi-insinööri Jouko Heikkisen elektronii-
kan alaan kuuluva väitöskirja "Development 
of Planar Rectifying Antennas for Short-
range Wireless Power Transmission" eli ”Ta-
somaisten tasasuuntausantennien kehitys ly-
hyen kantaman langattomaan tehonsiirtoon” 
tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopis-
ton (TTY) sähkötekniikan osastolla perjan-
taina 5.12.2003. 
 
Vuoden ympäristöhanke ja Vuoden ympäris-
töteko -palkinnot jaettiin (Tekes 19.11.2003) 
 
VISIO 2010 -ryhmä eli kiinteistö- ja raken-
nusklusterin järjestöt avasivat keväällä kil-
pailun palkitakseen kestävää kehitystä mer-
kittävästi edistäneen alan ympäristöhank-
keen ja ympäristöteon. Nyt toista kertaa jär-
jestetyn kilpailun tavoitteena on ympäristö-
tietoisuuden ja -osaamisen lisääminen kiin-
teistö- ja rakennusalalla. 
 
Vuoden ympäristöhanke -sarjaan tuli yh-
teensä 14 ehdotusta ja ympäristöteko-sar-
jaan 31 ehdotusta.  
 
Kilpailun tulokset julkistettiin 18.11.2003 
Helsingissä Finlandia-talolla pidetyssä Kiin-
teistö- ja rakennusforum 2004 -tilai-
suudessa.  
 
Vuoden ympäristöhanke -sarjan voittaja on 
Helsingin Sörnäisissä sijaitsevat Senaatti-
kiinteistöjen ja Stakesin toimitilat. Tuomaris-
to painotti tämänvuotisessa ratkaisussaan 
rakennuksen perusratkaisua uuden ja van-
han yhdistämisestä sekä monipuolista ympä-
ristönäkökulman huomioonottamista niin pe-
russuunnittelussa kuin kiinteistön käytön ai-
kana. Toteutettu ratkaisu kertoo tuomariston 
mielestä rakennuttajan sisäistämistä ympä-
ristöarvoista ja kestävän kehityksen mukai-
sesta toiminnasta. 
 
Vuoden ympäristöteko -sarjan voittaja on 
Tiehallinto ja sen työ ympäristön eteen. Tei-
den rakentaminen ja ylläpito vaikuttaa vää-
jäämättä ympäristöömme, joten kestävän 

kehityksen edistämisessä on oleellisen tärke-
ää kuinka tienpito hoidetaan. Tuomaristo piti 
Tiehallinnon kulttuurimuutosta tienpidon 
haittavaikutusten minimoimiseksi merkittä-
vänä keinona edistää kestää kehitystä. Tie-
hallinto on osoittanut, että se pyrkii toimin-
nassaan ekotehokkuuteen ja on valmis hyö-
dyntämään uusia palvelukonsepteja ja me-
nettelytapoja kuten elinkaarivastuumallia. 
 
Maailman suurin mobiilijoulukuusi Ylivieskas-
sa (Digitoday 28.11.2003) 
 
Maailman suurin mobiilijoulukuusi –valoteos 
syttyi Ylivieskassa perjantaina. Mobiilikuusen 
jouluvaloja voi vaihtaa tekstiviestillä, jonka 
tuotosta osa menee Unicefin hyväksi. Muka-
na yhteistyössä ovat PPO, Ylivieskan kau-
punki ja yrittäjät. 
 
Maailman pienin joulukalenteri 
(Digitoday 01.12.2003) 
 
Suomalainen langattomien sisällönjakelu- ja 
yhteisösovellusten kehittäjä Small Planet Oy 
on toteuttanut Sonera Zed Oy:n 1.12 avau-
tuneen multimedia-joulukalenterin. Palvelun 
tilanneet kuluttajat saavat puhelimeensa vä-
rikkään jouluaiheisen kalenterikuvan joka 
aamu 24.12. asti. 
 
Kännykkälupa lisäsi kalastuslupien myyntiä 
50% (Digitoday 05.12.2003) 
 
Oulun kaupungin viimekesäinen mobiilin ka-
lastusluvan kokeilu onnistui erinomaisesti ja 
kaupunki on päättänyt laajentaa mobiililuvan 
myyntiä kattamaan kaikki kalastusvetensä. 
Maailman ensimmäinen mobiili kalastuslupa 
lisäsi kaupungin kalastuslupien myyntiä noin 
52% edellisvuoteen verrattuna. 
 
Oulun kaupunki solmi jatkosopimuksen ensi 
kesän mobiileista kalastusluvista lupajärjes-
telmän suunnitelleiden Incode Oy:n ja 
Tentrio Oy:n kesken. Mobiili kalastuslupa o-
tetaan kesällä 2004 käyttöön koko Oulun 
kaupungin kalastusalueella.  
 
Kalastaja tilaa mobiilin kalastusluvan teksti-
viestillä. Paluuviestissä kalastaja saa matka-
puhelimeensa mobiilin kalastusluvan, ja lupa 
veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä. Lupa-
tarkastaja tarkastaa kalastusluvan omalla 
matkapuhelimellaan, jolle on asennettu tar-
koitusta varten suunniteltu sovellus. Luvan 
innovatiivisuus piilee siinä, että tarkastaja ei 
ole lupia tarkastaessaan missään vaiheessa 
yhteydessä luvan myyneeseen järjestel-
mään, eli luvat voidaan luotettavasti ja reaa-
liaikaisesti tarkastaa missä tahansa, myös 
ilman operaattoriverkon kuuluvuutta.  
 
Matkapuhelimella voi Oulussa ostaa myös 
uimahallilippuja vuoden loppuun saakka. 
 
Kirkosta eroaminen suosittua internetin 
kautta (Digitoday 20.02.2004) 
 
Eroakirkosta.fi -sivusto on ollut toiminnassa 
kymmenen viikkoa ja sen kautta on tänä ai-
kana eronnut Suomen evankelis-luterilaises-
ta kirkosta yli 1.400 henkilöä. 
 

Vuoden 2003 lopun aikana eronneita oli noin 
1.000 ja tammikuussa yli 400. Palvelun tar-
joava Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ennus-
taa, että eroakirkosta.fi -sivuston kautta tu-
lee vuoden 2004 aikana eroamaan yli 12.000 
kirkon jäsentä.  
 
Suomalainen Habbo herätti huomiota Gene-
vessä (Digitoday 15.12.2003) 
 
Habbo Hotel, Sulake Labs Oy:n tekemä nuo-
risolle suunnattu virtuaalihotelli ja pelipaikka, 
sai jälleen arvokkaan kansainvälisen tunnus-
tuspalkinnon. Se valittiin parhaaksi digitaali-
sen viihteen sisältötuotannoksi Genevessä 
pidetyssä World Summit Awards – tapahtu-
massa. 
 
Habbo Hotel on yhteisöllinen, monen pelaa-
jan verkkopeli, jossa nuoret luovat itselleen 
pikkuruisen Habbo-hahmon, joka seikkailee 
hotellissa muiden hahmojen kanssa. Habbo 
Hotel tarjoaa nuorille positiivisen ja turvalli-
sen peliympäristön, jossa he voivat tavata 
ystäviään ja ilmaista itseään monin eri ta-
voin. Habbo Hotel on saanut useita kotimai-
sia ja kansainvälisiä palkintoja, mm. syys-
kuussa pidetyssä Prix Ars Electronicassa 
Habbo Hotel nappasi pääpalkinnon sarjassa 
Net Excellence. 
 
Vuonna 2000 käynnistyneellä pelimaailmalla 
on maailmanlaajuisesti kuukausittain yli 1,3 
miljoonaa käyttäjää; hahmoja palveluun on 
luotu jo yli 10 miljoonaa. Habbo Hotelilla on 
omat lokalisoidut pelimaailmat Suomessa, 
Britanniassa, Japanissa, Sveitsissä, Espan-
jassa ja Italiassa. Pian avataan myös Ruot-
sissa oma Habbo Hotel. 
 
Habbo Hotel netissä www.habbohotel.fi ja 
www.habbohotel.com  
 
Ilmanlaatu Suomessa ajoittain erittäin huono 
(Helsingin Sanomat 08.12.2003) 
 
Suurten kaupunkien keskustoissa hengite-
tään Suomen huonointa ilmaa. Liikenteen 
pakokaasut ja kaduilta nostattama pöly hei-
kentävät ilmanlaatua niin, että etenkin ke-
väisin se voi olla jopa terveydelle haitallista. 
 
Esimerkiksi Helsingissä ilmanlaatu luokiteltiin 
viime vuonna ajoittain erittäin huonoksi. Lä-
hes kaikissa tapauksissa ilmanlaadun huono-
neminen johtui katupölystä, joka nostatti il-
maan suuria määriä pienhiukkasia. 
 
EU:n raja-arvoja hätyyteltiin viime vuonna 
muun muassa Tampereella ja Helsingissä, 
joissa ilmanlaatu oli Ilmatieteen laitoksen 
vuosiyhteenvedon mukaan huonointa. Kuu-
samo selvisi typpioksidipitoisuuksien vertai-
lusta puhtaimmin tuloksin. 
 
Makkaratalon makkara halutaan suojella 
(Helsingin Sanomat 09.02.2003) 
 
Makkaratalon kuuluisaa makkaraa ja ajo-
ramppeja ei saa purkaa, ilmoittivat Museovi-
rasto ja Helsingin kaupunginmuseo maanan-
taina. Molemmat virastot haluavat Makkara-
taloa uudistettavan siten, että rakennuksen 
alkuperäiset ominaispiirteet säilyvät harvi 

http://www.habbohotel.fi/
http://www.habbohotel.com/
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naisena esimerkkinä 60-luvun liikennesuun-
nittelun ja autoistumisen ihanteista. 
 
Lausunnot pyysi  kaupunkisuunnitteluvirasto, 
joka tutkii koko kevään vaihtoehtoja asema-
kaavan muutokseen. Muutosta viritellään, 
koska Helsinki haluaa muuttaa Keskuskadun 
kävelykaduksi. Tämä taas edellyttäisi ainakin 
ajoramppien poistamista. Lautakunta saa vi-
raston luonnoksen käsiteltäväksi kesäkuus-
sa. 
 
Kiinteistön omistajan Spondan suunnitelmien 
mukaan  kolmannen kerroksen pysäköintita-
so poistetaan ja kiinteistöön tulee lisää tilaa 
20.000 kerrosneliötä. 
 
Elintarvikekehittäjät kilojen kimpussa 
(Tekes, 04.12.2003) 
 
Ylipaino lisää riskiä sairastua niin kutsuttui-
hin elintasosairauksiin. Painonhallintaa tuke-
vien elintarvikkeiden kehittämiseen etsitään 
nyt uusia lähtökohtia. 
 
Tekesin Elintarvikkeet ja terveys -ohjelmassa 
rahoitetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on 
kasvattaa tietoa terveellisestä ravitsemuk-
sesta ja tarjota lähtökohtia painonhallintaa 
tukevien tuotteiden kehittämiseksi. Tutki-
mukset lähtevät kuluttajien tarpeista.  
 
”Esimerkiksi aterioiden muuttuessa välipala-
tyyppisiksi on kehitettävä terveellisiä ja 
maukkaita välipalatuotteita”, toteaa tutki-
musprofessori Kaisa Poutanen. Poutanen 
johtaa VTT:llä ja Kuopion yliopistossa tutki-
musta elintarvikkeiden terveysvaikutuksista 
ja niiden hyödyntämisestä elintarvikekehi-
tyksessä. 
 
Syömisen säätelyyn vaikuttavat muun muas-
sa ruoan ravintoainekoostumus, maku ja ra-
kenne. Elintarvikkeet vaikuttavat kylläisyy-
den tuntemuksiin, energiaravintoaineiden 
varastoitumiseen sekä energiankulutuksen 
määrään.  
 
”Painonhallinnassa auttavien elintarvikkeiden 
kehittämisen tueksi tarvitaan syödyn ruoan 
vaikutusten mittaamiseen soveltuvia mene-
telmiä”, sanovat tutkijat Leila Karhunen 
Kuopion yliopistosta ja Kirsi-Helena Liukko-
nen VTT:ltä. He kehittävät erityistä kylläi-
syysindeksiä, joka kuvaa luotettavasti elin-
tarvikkeen kylläisyyden tuntemusta tuotta-
vaa vaikutusta. 
 
Paulig sai luvan kolesteroli-tuotteelleen 
(MTV3, 12.12.2003) 
 
Pauligin tytäryhtiö Teriaka on saanut Dimini-
col-tuotteelleen EU:n uuselintarvikeluvan. 
 
Pauligin tytäryhtiö Teriaka on saanut koles-
terolia alentavalle Diminicol-tuotteelleen 
EU:n uuselintarvikeluvan. Tuotetta voi nyt 
markkinoida kaikissa jäsenmaissa.  
 
Kasvisteroleja sisältävä Diminicol on kliini-
sesti tutkittu. Se alentaa selvitysten perus-
teella merkittävästi veren kolesterolitasoa. 
Tuote on patentoitu Yhdysvalloissa ja monil-
la muilla markkinoilla. Sen markkinointi koh-

distuu ensisijaisesti kansainvälisiin elintarvi-
ke- ja virvoitusjuomayhtiöihin, jotka haluavat 
luoda aseman terveysvaikutteisten elintar-
vikkeiden markkinoilla, Pauligilta kerrotaan.  
 
Ensimmäinen aivorunkoimplantti asennettu 
Töölössä  
(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2003) 
 
Töölön sairaalan Neurokirurgian klinikalla on 
asennettu Suomen ensimmäinen aivorunko-
implantti. Implantista hyötyvät henkilöt, joi-
den korvien kuulohermot ovat vaurioituneet 
esimerkiksi kasvaimen vuoksi ja joita tavalli-
nen sisäkorvaimplantti tai kuulokoje ei auta.  
 
Jatkossa aivorunkoimplanttileikkauksia teh-
dään Töölössä kaksi tai kolme vuodessa. 
 
Herpes hyötykäyttöön  
(Tiede.fi 07.01.2004) 
 
Huulissa ja sukupuolielinten limakalvoilla 
kukkivat herpes simplex -virukset (HSV) voi-
daan valjastaa sairauksien hoitoon. Virukset 
soveltuvat hermoston geenihoitoihin, koska 
ne infektoivat hermosoluja ja voivat jäädä 
pitkäksi aikaa soluihin uinumaan dna-muo-
dossa. Myös perimän suuresta koosta on 
apua: geenit tunnetaan hyvin ja virus-
dna:sta voidaan poistaa pitkiäkin jaksoja ja 
korvata ne hoitogeeneillä. 
 
Eeva Broberg käytti 8. tammikuuta Turun 
yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuk-
sessaan herpesvirusta, josta poistettiin tau-
tia aiheuttava neurovirulenssigeeni. Tilalle si-
joitettiin interleukiini -4:ää ilmentävä hoito-
geeni. "Geenitaksin" tehoa testattiin hiiren 
tautimallissa, joka matkii ihmisen MS-tautia. 
Interleukiinin tuotantoa piiskaava hoitogeeni 
esti tulehduksen ja hermosoluja suojaavan 
myeliinivaipan ja solujen viejähaarakkeiden 
tuhoutumisen selkäytimessä. Herpes -viruk-
sesta ei ollut itsessään mitään haittaa, koska 
siltä oli viety taudinaiheuttamiskyky. 
 
Unihäiriöt saattavat aiheuttaa aikuisiän dia-
betesta (Nelonen 09.02.2004) 
 
Puutteellisista yöunista kärsivillä henkilöillä 
on tavanomaista korkeampi riski sairastua 
aikuisiän diabetekseen. Suomessa unetto-
muudesta kärsii joka kymmenes. Puolella 
heistä haitta on jatkuva. 
 
Unettomuuden oireita ovat esimerkiksi hei-
kotus, pääkivut ja sekavuus. Tuoreimpien 
tutkimusten mukaan unettomuus lisää tun-
tuvasti myös aikuisiän diabeteksen riskiä. 
 
”Jos ihminen ei nuku riittävästi, niin sillä on 
monia terveydellisiä vaikutuksia. Nyt on ha-
vaittu, että unenpuute voi olla yksi altistava 
tekijä aikuisiän diabetekselle ja ylipainolle”, 
ylilääkäri Markku Partinen sanoo. 
 
Aikuisiän diabetesta sairastaa yli 170.000 
suomalaista. Uniongelmaiset voivat lisätä lu-
kua merkittävästi. 
 
”Vähintään neljäsosa ihmisistä nukkuu sään-
nöllisesti liian vähän. Siksi heillä on riski ke-

hittää ylipainoa ja myöskin aikuistyypin dia-
betesta”, Partinen sanoo. 
 
Unentarve vaihtelee henkilökohtaisesti, mut-
ta oireet tunnistaa. Partisen mukaan aikui-
nen ihminen tarvitsee vähintään kuusi tuntia 
unta vuorokaudessa. 
 
Suomessa lasten syöpähoidot huippuluokkaa 
(Nelonen 18.12.2003) 
 
Suomi kuuluu Euroopan huippumaihin lasten 
syöpien hoidossa. Tuoreen tutkimuksen mu-
kaan Suomessa syöpään sairastuneista lap-
sista paranee 80 prosenttia, kun Euroopan 
maiden keskiarvo on 75 prosenttia. Suomen 
ohella syöpälasten parantumisprosentti on 
erinomainen myös Islannissa, Ruotsissa ja 
Sveitsissä. 
 
Tulokset perustuvat Italian kansallisessa 
syöpäinstituutissa tehtyyn Eurocare-3-tutki-
mukseen. Lääkäri Gemma Gattan johtama 
tutkijaryhmä analysoi 23000:n vuosina 
1990-1994 syöpään sairastuneen lapsen tie-
toja 20:stä Euroopan maasta. 
 
Selvityksen perusteella huonoimmat mah-
dollisuudet parantua syövästä lapsilla on Vi-
rossa, jossa sairastuneista ainoastaan 45 
prosenttia toipuu kokonaan. 
 
Syy siihen, miksi erot eri maiden välillä ovat 
niin suuria, on epäselvä. Gattan mukaan 
Pohjoismaissa monet lapset käyvät muuta 
Eurooppaa enemmän testeissä. Lisäksi hoi-
dot ja sairaalat ovat korkealaatuisia. Syövän 
löytyminen aikaisessa vaiheessa ja pääsy a-
sianmukaisiin hoitoihin parantavat huomat-
tavasti potilaan ennustetta.  
 
Yksi Eurocare-3-selvityksen päämääristä oli 
tuoda esiin maita, jotka tarvitsevat apua las-
ten syöpähoitojen kehittämisessä. Tutkimuk-
sen tuloksista on raportoitu Annals of Onclo-
gy -julkaisussa. 
 
Allergiat lisääntyvät voimakkaasti  
(Yle 24 Online 07.12.2003)  
 
Erilaiset allergiat ja astma ovat kaksinker-
taistuneet 1970-luvulta. Mikään muu sairaus 
ei ykköstyypin diabetesta lukuun ottamatta 
lisäänny Suomessa yhtä nopeasti. 
 
Atooppisista sairauksista kärsii maassamme 
satoja tuhansia ihmisiä. Peräti viidennes 
suomalaisista kärsii jonkinasteisesta atoop-
pipisesta ihottumasta, 15 - 20 prosenttia al-
lergisesta nuhasta ja lapsista 5 prosenttia 
astmasta.  
 
Mitään yksittäistä tai varmaa syytä allergioi-
den kasvuun ei ole löydetty. Ns. infektio- ja 
hygieniateorioille on tosin jo näyttöä. Osa al-
lergioista on vahvasti perinnöllisiä.  
 
Infektioteorian mukaan ihmisen immuuni-
puolustus on jäänyt tavallaan toimettomaksi, 
koska monet tulehdustaudit ovat terveyden-
hoidon kehittymisen myötä väistyneet. Im-
muunijärjestelmän on näin ollen keksittävä 
itselleen käyttöä ja näin se alkaa reagoida 
herkemmin muihin ympäristötekijöihin.  
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Hygieniateorian mukaan elinympäristömme 
liiallinen puhtaus voisi olla syynä yliherk-
kyyksien lisääntymiseen. Esimerkiksi Saksas-
sa tehty tutkimus osoittaa, että lapset, jotka 
ovat olleet yhteydessä navettaympäristöön 
kärsivät allergioista ja astmasta ainakin puo-
let verrokkeja vähemmän.  
 
Parannuskonstia tai ehkäisevää rokotetta al-
lergioihin ei vielä ole löydetty. Lääkäreiden 
mukaan nykyisin käytössä olevat lääkkeet 
ovat hyvin siedettyjä ja turvallisia.  
 
Suomessa on paraikaa meneillään tutkimus, 
jossa tutkitaan maitohappobakteerien merki-
tystä lasten allergian ehkäisyssä. Aiempi 
suppeahko tutkimus Turussa on osoittanut, 
että niiden syöttäminen voisi suojata lapsia 
atooppisilta taudeilta.  
 
Allergiset sairaudet aiheuttavat vuosittain yli 
kolmen miljardin euron kustannukset. Ne 
ovat tärkein tautiryhmä, joka aiheuttaa rajoi-
tuksia ammatinharjoittamisen suhteen.  
 
Ylityöt lisääntyvät, sairastaminen venyy 
(Digitoday 12.12.2003) 
 
Työn henkinen rasittavuus kasvu on taas 
saamassa vauhtia, samoin ylityöt. Suoma-
laisten työpaikoilleen antama arvosana ei 
kuitenkaan ole huono: keskiarvo on 7,9 ja 
huonoja arvosanoja antavat vain harvat, 
kertovat ennakkotiedot vuoden 2003 työolo-
barometrista. Potkujen saamista vuoden mit-
taan pitää mahdollisena kahdeksan prosent-
tia, varmana pari prosenttia palkansaajista. 
 
Työpaikat saavat suomalaisilta palkansaajilta 
kouluarvosanaksi 7,9. Huomattavaa on 
myös, että huonojen arvosanojen osuus on 
pieni. Ylityöt ovat samaan aikaan lisäänty-
mässä ja sairauspoissaolot ovat pidentyneet. 
Tyky-toiminta ja työpaikkakoulutus ovat li-
sääntyneet, mutta muu työpaikkojen kehit-
täminen vähentynyt.  
 
Näin kuvataan työelämän tilaa tuoreissa 
vuoden 2003 työolobarometrin ennakkotie-
doissa. Barometria varten haastateltiin kaik-
kiaan 1.254 työssä olevaa palkansaajaa 
syys-lokakuun aikana.  
 
Tutkimuksessa naisten työpaikoilleen anta-
mien kouluarvosanojen keskiarvo jäi hieman 
alhaisemmaksi kuin miesten. Toimihenkilöi-
den arvosanoista laskettu keskiarvo taas oli 
selvästi korkeampi kuin työntekijöiden. Lää-
neistä alhaisimman keskiarvon saavat Oulun 
ja Lapin läänit sekä pääkaupunkiseutu.  
 
Palkansaajista 45 prosenttia piti työpaik-
kaansa sekä varmana, kannustavana että 
sopivana omille voimavaroilleen. Epävarmaa, 
huonosti motivoivaa ja voimavarat ylittävää 
työtä tekeviä oli kolme prosenttia. Vaikka 
puhuttaisiin vain epävarmuudesta ja kan-
nustuksen puutteesta osuus nousee vain vii-
teen prosenttiin työssä olevista palkansaajis-
ta, ennakkotiedot kertovat.  
 
Työn henkisen rasittavuuden kasvu on hi-
dastunut useiden vuosien ajan, mutta tuo-
reen barometrin mukaan se on tänä vuonna 

kääntynyt jälleen nousuun. Sama trendi on 
nähtävissä ylitöiden kohdalla.  
 
Ylitöitä tehdään eniten kunnissa ja yksityi-
sellä palvelusektorilla. Yli puolet on sitä miel-
tä, että heidän työpaikallaan on työtehtäviin 
nähden liian vähän työntekijöitä. Näin ajat-
televia on hieman enemmän kuin vuosi sit-
ten. 
 
Sairauslomistakin on ehkä lukea viitteitä työ-
hyvinvoinnin heikentymisestä. Sairauspois-
saolot ovat pidentyneet. Keskimääräinen pi-
tuus kuluvan vuoden aikana oli 14 päivää. 
Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on 
keskimäärin yksi päivä. Kaikista palkansaa-
jista 41 prosenttia ei kuitenkaan ole ollut 
vuoden aikana päivääkään poissa oman sai-
rauden takia.  
 
Työntekijöiden kokemat irtisanomis- ja lo-
mautusuhat ovat lisääntyneet, mutta hyvin 
vähän. Kaksi prosenttia kaikista työssä ole-
vista palkansaajista pitää varmana, että hä-
net irtisanotaan tulevan vuoden aikana. Pot-
kuja pitää mahdollisena kahdeksan prosent-
tia.  
 
Irtisanomisuhkaa kokevista pääosa työsken-
telee yksityisellä sektorilla. Viime vuosikym-
menestä poiketen irtisanomisuhkia on eniten 
pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomen läänin 
alueella.  
 
Työministeriön työolobarometrin avulla on 
seurattu työelämän laadun muutoksia vuo-
desta 1992 lähtien. Vuoden 2003 työoloba-
rometrissa pyritään aikaisempaa kokonais-
valtaisemmin arvioimaan suomalaisen työ-
elämän tilaa ja selvittämään, onko tila todel-
la niin huono kuin viimeaikaisten uutisten 
perusteella voisi ajatella.  
 
Arvio työelämän tilasta pohjautuu neljään 
työhön ja työpaikkaan olennaisesti liittyvään 
ulottuvuuteen. Ne ovat tasapuolinen kohte-
lu, työpaikan varmuus, henkilöstön voimava-
rat suhteessa vaatimustasoon sekä henkilös-
tön keskinäinen luottamus, kannustus ja in-
novatiivisuus työpaikalla 
 
Kelan lääkehaku kertoo korvaukset 
(Digitoday 05.12.2003) 
 
Kelan internet-sivuilla www.kela.fi on avattu 
uusi palvelu, jolla voi hakea tietoa lääkkei-
den hinnoista ja keskenään vaihtokelpoisista 
lääkevalmisteista. Lääkehaku-palvelun avulla 
voi myös tarkistaa, kuuluuko lääke korvaus-
järjestelmän piiriin ja mihin korvausluokkaan 
se kuuluu. 
 
Lasten huostaanotot yhä yleisempiä 
(Helsingin Sanomat 08.12.2003) 
 
Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisäänty-
nyt nopeasti monissa Uudenmaan kasvukun-
nissa. "Hyvinkäällä lasten huostaanottota-
paukset ovat lisääntyneet parissa vuodessa 
50%. Tilanne on erittäin huolestuttava", sa-
noo Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohtaja 
Ossi Savolainen. 
 

Uudellamaalla ainoastaan Helsingissä lasten 
huostaanottojen suhteellinen osuus on Hy-
vinkäätä suurempi. 
 
"90-luvun puolivälissä meillä oli 60–65 lasta 
oman kodin ulkopuolella. Nyt sijoitettuja on 
jo yli sata", toteaa kaupungin sosiaalijohtaja 
Liisa Rahkonen. 
 
Kun viime vuonna koko maassa kodin ulko-
puolelle sijoitettuja oli 1,2 prosenttia alle 18-
vuotiaista, oli prosenttiluku Helsingissä 2,4, 
Hyvinkäällä 1,9, Vantaalla 1,3, Järvenpäässä 
ja Tuusulassa 1,2, Espoossa ja Keravalla 1,1 
ja Nurmijärvellä 0,8. 
 
Lasten huostaanotot ja sijoitukset ovat kun-
nille erittäin kallista. "Hyvinkäällä käytetään 
lasten sijoituksiin € 2,5 miljoonaa vuodessa. 
Se on sama kuin 10 prosenttia erikoissai-
raanhoidon kustannuksista", Savolainen to-
teaa. 
 
Huostaanotettuja lapsia pyritään ensisijai-
sesti sijoittamaan joko perheisiin tai perhe-
ryhmäkoteihin, mutta usein etenkin vaikeista 
psyykkisistä oireista kärsivät lapset joutuvat 
tyytymään laitoshoitoon. 
 
Moni aviopari haluaa uuden siunauksen 
(Iltalehti 16.02.2004) 
 
Yhä useampi aviopari haluaa papilta uuden 
siunauksen liitolleen. Olipa kyseessä vuosi-
päiväjuhla tai uusi alku kriisin jälkeen, on 
toimitus aina konkreettinen merkki sitoutu-
misesta yhteiseen taipaleeseen. 
 
Seksin ostosta ensimmäiset sakot  
(Yle Online 13.02.2004) 
 
Seksin ostosta on määrätty ensi kertaa sak-
koja Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. 
Helsingin poliisi on määrännyt € 50 rikesakot 
5 suomalaismiehelle. Lain voimassaolon ai-
kana on sakotettu myös yhdeksää naista 
seksin myynnistä. 
 
Seksin ostajien sakottaminen tuli mahdolli-
seksi, kun uusi järjestyslaki astui voimaan 
lokakuussa. Laki kieltää seksin oston ja myy-
misen yleisellä paikalla, mm. kadulla ja ra-
vintolassa.  
 
Poliisin mukaan uusi laki auttaa kitkemään 
prostituutiota paremmin kuin aiempi Helsin-
gin järjestyssääntö, sillä nyt voidaan pelotel-
la ostajat kaduilta.  
 
Onko seksiostos työmatkalla yksityisasia? 
(Digitoday 26.11.2003) 
 
Keskustelu seksikaupasta työntyy myös käy-
tännön työelämään. Tasa-arvoasiain neuvot-
telukunta evästäisi valtion virkamiehiä oh-
jeella, joka kieltäsi seksiostokset virkamat-
koilla. Liikematkoihin ei esityksessä puututa. 
 
Nais- ja lapsikaupan, parituksen ja prosti-
tuution lisääntyminen huolestuttavat Tasa-
arvoasiain neuvottelukuntaa. Niinpä se laa-
jentaa keskustelua lainsäädännön uudista-
misesta nyt myös käytännön työelämään.  

http://www.kela.fi/
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Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan johdolla 
neuvottelukunta esittää, että sosiaali- ja ter-
veysministeriö laatisi valtionhallinnon henki-
löstölle ohjeen, jossa henkilöstä kehotettai-
siin pidättäytymään seksiostoksista virka-
matkoillaan.  
 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan mukaan 
ulkomailla valtionhallinnon työntekijä edus-
taa paitsi itseään myös maataan, minkä 
vuoksi ohjeessa voitaisiin puuttua myös 
matkalla vietettyyn vapaa-aikaan. Neuvotte-
lukunta toteaa perusteluissaan myös, että 
valtion tulee työnantajana noudattaa Suo-
men hallitusta sitovia velvoitteita ja huoleh-
tia siitä, ettei virkamiesten toiminta loukkaa 
ihmisoikeuksia. 
 
Seksiostoksia säätelevä ohje ei ole vain suo-
malainen keksintö. Norjan hallitus on hyväk-
synyt syksyllä 2002 ohjeet, joiden mukaan 
valtion virkamiehet virkamatkoillaan sitoutu-
vat olemaan ostamatta seksiä. Ohjeen rikko-
minen saattaa virkamieslain nojalla johtaa 
kurinpitotoimiin.  
 
Pikajunien ensimmäinen luokka lopetetaan  
(Suomen Sillan Uutisviikko 07/2004) 
 
Päiväpikajunien ykkösluokka poistuu käytös-
tä 30. toukokuuta. Siitä lähtien pikajunissa 
on vain yksi matkustusluokka. Ensimmäinen 
luokka säilyy edelleen InterCity-junissa ja 
Pendolinoissa sekä yöjunien makuuvaunuis-
sa.  
 
Pikajunien ensimmäisen luokan paikkojen 
kysyntä on laskenut kaluston uudistumisen 
ja reittimuutosten vuoksi. InterCity-junat ja 
Pendolinot ovat korvanneet pikajunia, joista 
osa on siirretty vähäliikenteisemmille reiteil-
le. 
 
Postiosoitteiden maatunnus muuttuu 
(MTV3 04.02.2004) 
 
Ulkomailta Suomeen osoitetussa postiliiken-
teessä postinumeron edessä käytettävä Suo-
men maatunnus muuttuu. Viestintäviraston 
ilmoituksen mukaan vuoden 2004 alusta 
Suomen maatunnus on kaksikirjaiminen FI.  
 
Vanhaa kolmikirjaimista FIN-maatunnusta 
voidaan käyttää postiliikenteessä uuden FI-
tunnuksen rinnalla vielä kahden vuoden a-
jan, vuoden 2005 loppuun saakka.  
 
Päätös kaksikirjaimisen maatunnuksen käyt-
töön siirtymisestä noudattaa Maailman pos-
tiliiton suositusta. Myös Suomen Standardoi-
misliitto (SFS) on vahvistanut uuden tunnuk-
sen.  
 
Oikea ja lähetykseen mahdollisimman selke-
ästi merkitty osoite on tärkein postilähetyk-
sen nopeaan perillemenoon vaikuttava teki-
jä. SFS:n standardin mukaan maatunnus kir-
joitetaan postinumeron eteen suuraakkosilla 
ja erotetaan numerosta väliviivalla. Osoite-
tietojen alimmalle riville merkitään aina 
maan nimi suuraakkosilla.  
 
 
 

Eri maiden maakoodit UPU:n kotisivuilla: 
http://www.upu.int/standards/en/index.html  
->Code lists ->Country codes 
 
Hampurilainen suosituin ravintolaruoka  
(Yle 24 Online 28.11.2003) 
 
Hampurilainen on noussut suomalaisten kes-
kuudessa suosituimmaksi ravintolaruuaksi, 
ilmenee Suomen hotelli- ja ravintolaliiton 
SHR:n selvityksestä.  
 
Vielä 90-luvulla ravintoloissa syötiin pizzoja, 
pihvejä ja leikkeitä. Hampurilaisten lisäksi 
suosiotaan ovat kasvattaneet kana, kasvis-
ruoka ja salaatit.  
 
Suomalaiset syövät ravintoloissa, kahviloissa 
tai henkilöstöravintoloissa keskimäärin ker-
ran viikossa. Neljännes kyselyyn vastanneis-
ta sanoo, ettei ruokaile ulkona lainkaan.  
 
Suosituimpia ateriointipaikkoja ovat ruoka- 
ja henkilöstöravintolat. Lounaan ohella ra-
vintoloissa syödään päivällisiä ja illallisia, 
mutta niiden osuus ravintoloissa nautituista 
aterioista on vähentynyt.  
 
Vapaa-ajan aterioista joka kuudes on luoki-
teltavissa juhla-ateriaksi.  
 
SHR:n teettämään kyselyyn osallistui noin 
1.500 yli 15-vuotiasta suomalaista.  
 
Vuoden 2003 kielihelmi ja -sammakko 
(Helsingin Yliopisto 10.12.2003) 
 
Suomen kielen laitoksen vuoden 2003 kieli-
helmi-tunnustus on annettu Yleisradion pu-
heohjelmien pitkäaikaiselle toimittajalle Seija 
Walliukselle.  
 
Vuoden kielisammakoksi on puolestaan valit-
tu ääkkösten aakkostuminen eli ilmiö, joka 
kadottaa sanojen kirjoitusasuista ä- ja ö-kir-
jaimet. 
 
Suomen kielen laitoksen kotisivut ovat osoit-
teessa www.helsinki.fi/hum/skl/. 
 
Kylkiäislelusta vuoden turhake 
(MTV3, 03.12.2003) 
 
Suomen Luonnon toimitus on valinnut vuo-
den 2003 turhakkeeksi hampurilaisaterioiden 
kylkiäislelut. 
 
Suomen Luonnon järjestämään turhakekil-
pailuun tuli 260 ehdotusta, joista lehden toi-
mitus valitsi tämän vuoden turhakkeeksi 
hampurilaisaterioiden kylkiäislelut. Valinnal-
laan lehti haluaa kiinnittää huomiota turhien 
tavaroiden ohella lapsiin kohdistuvaan mai-
nontaan. 
 
Raati totesi, että lelut vetoavat lapsiin ja nii-
den avulla on helppo houkutella pieni kulut-
taja hampurilaisravintolaan. Mitä pienem-
mästä lapsesta on kyse, sitä useammin itse 
ruoka jää sivuseikaksi. Mitä tekemistä lelulla 
sitä paitsi on ruoka-annoksen kanssa, ihmet-
telee raati. 
 

Turhakekilpailun toiselle sijalle raati nosti 
laihdutushumpuukin, kuten laihduttavat kor-
vakorut, selluliitin yön aikana hävittävät 
housut tai värinäkiinteyttäjä. Vuoden turha-
ke valittiin nyt neljännen kerran. Aiemmin 
tämän kyseenalaisen kunnian ovat saaneet 
lehtipuhallin, vaipankätkijä ja ulkomainen 
pullotettu vesi. 
 
George Bushin puoliso sponsoroi suomalais-
ta sivustoa (Digitoday, 12.12.2003) 
 
Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin 
puoliso Laura Bush sponsoroi Suomen Yh-
dysvaltain-suurlähetystön rahoittamaa netti-
sivustoa, kerrottiin Tieken sivuilla perjantai-
na. 
 
Suurlähetystön syyskuussa aloittama Project 
Finland -sivusto www.projectfinland.org on 
Suomi-aiheinen tietopaketti, joka on suun-
nattu lähinnä ala-asteikäisille amerikkalais-
koululaisille.  
 
Asia sopii täydellisesti hänen ajamiinsa aloit-
teisiin, kertoi lehdistöneuvos Kristiina Hele-
nius Laura Bushin vaikuttimista äskettäin 
Washington Postissa.  
 
Project Finland -nettisivut voittivat aiemmin 
tänä vuonna merkittävän Golden Web -pal-
kinnon, joka myönnetään omaperäisille, hy-
vin suunnitelluille ja sisällöltään runsaille 
verkkovsivustoille. 
 
Kreikassa vaalit maaliskuussa 
(MTV3 07.01.2004) 
 
Kreikan pääministeri Kostas Simitis ilmoitti 
tänään, että maassa järjestetään parlament-
tivaalit 7. maaliskuuta. Samalla Simitis kertoi 
eroavansa sosialistipuolueen (Pasok) joh-
dosta, jotta hänen seuraajansa voi johtaa 
puolueen vaaleihin. 
 
Simitisin sosialistipuolue on ollut tuoreissa 
mielipidemittauksessa seitsemän prosentti-
yksikön verran häviöllä konservatiiviselle Uu-
si demokratia -puolueelle.  
 
Terroristijohtajille elinkautisrangaistukset 
Kreikassa (Helsingin Sanomat 17.12.2003) 
 
Kreikkalaisen Marraskuun 17. päivä -ryhmän 
kaksi johtajaa on tuomittu elinkautisiin ran-
gaistuksiin. Oikeudenkäynnissä ryhmän joh-
tajalle Alexandros Giotopoulokselle, 59, an-
nettiin 21 päällekkäistä elinkautista ja sala-
murhaaja Diomitris Houfodinasille 13 pääl-
lekkäistä elinkautista. Kuolemantuomio ei ole 
käytössä Kreikassa. 
 
Neljälle muulle ryhmän jäsenelle jaettiin ran-
gaistuksia vuoden mittaisesta kymmeneen 
päällekkäiseen elinkautiseen. Lisäksi 13 
miestä tuomittiin osallistumisesta ryhmän 
toimintaan. 
 
Sama oikeusistuin tuomitsi viime viikolla 15 
miestä syylliseksi erilaisista rikoksista yhdek-
sän kuukautta kestäneessä oikeudenkäyn-
nissä. Neljä epäiltyä vapautettiin syytteistä 
todisteiden puutteessa. 
 

http://www.upu.int/standards/en/index.html
http://www.helsinki.fi/hum/skl/
http://www.projectfinland.org/
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Marraskuun 17. päivä -järjestöä syytetään 
23 murhasta ja yli kymmenestä pommi-is-
kusta sitten vuoden 1975. Iskujen uhreihin 
lukeutuu muun muassa yhdysvaltalaisia vi-
ranomaisia, kaksi turkkilaista diplomaattia ja 
Ison-Britannian turvallisuusattasea. 
 
Kirjekuoritehdas pelastaisi Suomen sade-
metsät (DNA Internet, 22.12.2003) 
 
Saksan posti on poistanut ympäristöväen 
vaatimuksesta valikoimastaan suomalaispa-
perista valmistetut kirjekuoret. Mielenosoi-
tuksia postikonttoreiden edessä järjestänyt 
ympäristöjärjestö Greenpeace toivoo muiden 
yritysten seuraavan esimerkkiä. Kirjekuoria 
postille valmistava yritys haluaa pelastaa 
boikotillaan suomalaisen sademetsän. 
 
”Emme ole ostaneet puoleen vuoteen Suo-
men trooppisista metsistä valmistettua pa-
peria”, vakuuttaa kirjekuoria valmistavan 
Herlitzin edustaja. 
 
Kysyttäessä tarkemmin käsitystä Suomen 
"trooppisista" olosuhteista, hämmentynyt 
tiedottajarouva alkaa puhua "sellaisista" 
metsistä ja kieltää mainitsemasta nimeään. 
 
Tiedottajan mukaan yritys jatkaa paperin os-
tamista Stora-Ensolta vasta kun saa luotet-
tavat todisteet siitä, ettei paperi ole peräisin 
"sellaisten" metsien puista. Herlitz kuuluu 
Saksan suurimpiin toimistotarvikkeiden val-
mistajiin. 
 
Greenpeace ylistää Herlitzin ja Saksan postin 
päätöksiä. Myös 380.000 ihmistä työllistävä 
ja 39 miljardin liikevaihtoon yltävä Post AG 
on avoimesti ylpeä ympäristöjärjestön tun-
nustuksesta. 
 
Suomi voitti läskisodan 
(Iltalehti 08.01.2004) 
 
Britit pitävät meitä terveellisenä ihmekansa-
na! Brittilapsista jopa joka viides luokitellaan 
ylipainoiseksi. Nyt maassa on nostettu tais-
telu ongelman poistamiseksi: olla kuin Suo-
mi!  
 
Arvovaltainen The Times -lehti kirjoitti tällä 
viikolla artikkelin, jossa ihasteltiin suomalais-
ten terveellisiä elintapoja. Kannella kerrot-
tiin, että "Suomi taisteli - ja voitti - sodan 
läskiä vastaan" ja itse juttu oli otsikoitu 
"Miksi suomalaiset elävät Thin-landissa?" 
(Thin = suomeksi laiha) 
 
Jutun idea oli saatu Britannian kulttuurimi-
nisteri Tessa Jowellilta, joka ilmoitti hallituk-
sen aloittavan taistelun jatkuvasti lisäänty-
vää lasten ylipainoa vastaan. Keinoina on 
harkittu muun muassa varoitusten lisäämistä 
pikaruokamainoksiin, karkkiautomaattien 
poistamista kouluista ja koululiikunnan lisää-
mistä. ”Esimerkkimme on Suomi”, ministeri 
lausui. 
 
Timesin toimittaja oli käynyt vantaalaisessa 
koulussa ihmettelemässä ruokavaliota, joka 
piti sisällään perunoita, salaattia, kalaa ja 
näkkileipää. ”Ei ollut lainkaan vanukasta, ja 
vain vettä tai rasvatonta maitoa juotavaksi. 

Ja silti oppilaat vaikuttivat ihan tyytyväisiltä”, 
hän kertoi. 
 
Kulttuurishokki oli varmasti melkoinen, sillä 
perinteinen brittikoululaisen eväs koostuu 
kotoa tuoduista perunalastuista, suklaapatu-
koista ja limusta.  
 
Tuoreen kokeen mukaan brittilapset olisivat 
oleellisesti terveempiä, jos heidän ruokava-
lionsa muistuttaisi sota-ajan säännösteltyjä 
annoksia. 
 
Times muisti mainita jutussaan Pohjois-Kar-
jala -projektin, jolla sydän- ja verisuonitauti-
en määrää laskettiin radikaalisti. Se myös 
ihasteli, miten helposti suomalaiset on saatu 
valistuksen avulla toimimaan halutulla taval-
la ja liikkumaan niin paljon. Esimerkkinä 
mainittiin miljoona sauvakävelijää, jotka 
huiskivat tuulipuvuissaan hyytävässä ilmassa 
vain, koska heille on sanottu sen olevan ter-
veellistä. ”On vaikea kuvitella, että britit ot-
taisivat omakseen liikuntamuodon, jota ter-
veysalan asiantuntijat suosittelisivat meidän 
omaksi parhaaksemme”, lehti havainnoi. 
 
Pari viikkoa sitten Suomi mainittiin mallimaa-
na myös kylmänkestävyyden osalta. Bri-
tanniassa kun kuolee kylmyydestä johtuviin 
sairauksiin suhteellisestikin enemmän ihmisiä 
kuin Siperiassa - tai Suomessa. Joulun alla 
kuoli viikossa arviolta 2.500 ihmistä vain, 
koska heidän asuntonsa olivat puutteellisesti 
lämmitettyjä tai he eivät muuten osanneet 
suojautua kylmältä. Moni britti kulkee läpi 
talven t-paidassa ja ilman sukkia. 
 
BBC:n haastattelema asiantuntija ihasteli, 
että vaikka Suomessa on kovakin pakkanen, 
niin ihmiset eivät silti kuole kylmään. Erityi-
sen fiksuna hän piti sitä, että Helsingissä 
ihmisillä on talvella hattu päässä. Onkohan 
joku viranomainen sanonut heille, että se on 
järkevää?  
 
Brittikansanedustajille opetettiin sauvakäve-
lyä (Nelonen 10.02.2004) 
 
Kymmenkunta brittikansanedustajaa haki 
Suomesta mallia terveellisistä elämäntavois-
ta. Kansakuntansa lihomisesta huolestuneet 
britit ovat tutustuneet muun muassa koulu-
ruokailuun ja suomalaiseen ruokakauppaan. 
Päivän päätteeksi vieraille esiteltiin myös 
suomalaisten salainen ase lihomista vastaan. 
 
Parlamentaarikot valitsivat ylipainontorjunta-
matkansa kohteeksi juuri Suomen, koska 
täällä liikakiloja on kertynyt kansan vyötäröl-
le viime vuosina huomattavasti hitaammin 
kuin kuningaskunnassa. Kouluruoan ohella 
vieraille tarjottiin myös tietoa täkäläisestä 
terveyskasvatuksesta ja kansanterveyslai-
toksen pääjohtaja Pekka Puskan opastama 
ruokakauppavierailu. 
 
Eduskunnan sauvakävelyjaoston puheenjoh-
taja kokoomuksen Eero Akaan-Penttilä esit-
teli lajiaan päivän lopuksi vieraille. Ainakin 
osa briteistä uskoi, että keppi on parempi 
kuin porkkana. 
 

”Meidän pitää yrittää pudottaa painoamme 
kaikin keinoin. Kaikki kuntoa kohottavat me-
netelmät on hyväksyttävä. Nämä kepit opet-
tavat meidät tekemään niin myös jatkossa”, 
kansanedustaja Keith Bradley sanoi. 
 
Joulukorttien suosio kestää  
(Yle Online 23.12.2003) 
 
Postikortti on säilyttänyt asemansa suoma-
laisten jouluperinteissä. Postin mukaan jou-
lukortteja lähetettiin tänä vuonna 53 miljoo-
naa kappaletta. Määrä on pysynyt vakiona 
1990-luvulta asti. Uudet viestimet kuten säh-
köposti ja tekstiviesti eivät näytä uhkaavan 
korttiperinnettä, sillä joulukorttien määrä on 
pysynyt viimeiset kuusi vuotta samana, yli 
50 miljoonassa.  
 
Korteista noin kymmenesosa lähetetään ul-
komaille. Suosituimpia maita ovat Pohjois-
maat, Yhdysvallat, Englanti ja Saksa.  
 
Osa maanantaina 22.12. lähetetyistä korteis-
ta saapuu perille vasta 29.12., sillä huono 
sää viivästyttää myös postinkulkua.  Vuoden 
kiireisintä sesonkia varten on posteihin pal-
kattu tänä vuona yhteensä 3.500 apulaista.  
 
Joulupukki vastaa yli 30.000 kirjeeseen  
(Turun Sanomat 22.12.2003) 
 
Joulupukin postikonttorista lähti viime vuon-
na yli 30.000 vastauskirjettä. Vuoden aikana 
joulupukki saa yli puoli miljoonaa kirjettä, 
mutta kaikkiin ei pystytä vastaamaan yksin-
kertaisesta syystä. 
 
”Suurimmasta osasta kirjeitä puuttuu lähet-
täjän osoite. Usein lähettäjä on kirjoittanut 
vain etunimensä, ja joskus osoitteesta ei 
saada selvää”, joulupukin postin päätonttu 
Taina Ollila sanoo. 
 
Vaikka vastauskirjeet maksavat, pyritään nii-
den määrää lisäämään tänä vuonna 
40.000:en. Ollilan mukaan suurimman osan 
kustannuksista maksaa Posti, mutta kirjeisiin 
on saatu myös EU-hankerahoitusta ja KTM:n 
kansainvälistämisrahaa. 
 
Nyt puhuu joulupukki: Kreikkalaislapsi veti 
minua viiksestä. 
(Ilta-Sanomat 29.12.2003) 
 
Vaikka poliisille tehtiin tutkintapyyntö, joulu-
pukki vakuuttaa IS:lle olleensa kiitti koko 
joulun. 
 
Kreikkalaisnainen teki jouluaattona tutkinta-
pyynnön Joulupukin Kammarin joulupukista, 
jonka väitti käsitelleen kovakouraisesti 6-
vuotiasta tytärtään. itä Kammarissa tapah-
tui? Nyt puhuu pukki itse: 
- Joulupukki täällä. 
Hyvää loppuvuotta! Mitenkäs on pyhät men-
nyt? Kiitos kysymästä. Piti tulla töihin. 
- Oi, oi. Se on tuo ammatinvalintakysymys. 
Ja nyt pitää esittää sellainen kysymys, että 
onko pukki ollut kiltti jouluna? 
- Olen tietenkin, hohohohoo! . 
Vähän on ollut levottomia juttuja lehdissä? 
- Noo. En nyt tiedä.  
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Kertoisiko pukki omin sanoin, millaista se 
touhu kreikkalaisten lapsukaisten kanssa oi-
kein oli? 
- Noo, kreikkalaisethan ovat varsin eläväistä 
ja temperamenttista joukkoa. Viime jouluna-
kin melkein turvamiehiä tarvittiin, kun kaksi 
isäntää kävi toistensa vaatteisiin kiinni. 
- Ja kyllähän lapset aina ovat eläväisiä ja 
tarttuvat kaikenlaiseen. Joskus on pikku käsi 
roikkunut silmälasin sangassa, joskus viik-
sessä, joskus pipossa. Yleensä vanhemmat 
ottavat aika reippaallakin otteella, jos lapset 
meinaavat kiivetä partaani ylös. 
- Tässä kävi niin, että äidin huomio oli muu-
alla, ja lapset vähän villiintyivät. Niitä oli viisi 
sisarusta. Kun tuollainen pieni ei englantia 
ymmärrä, niin minä vähän nostin hänet siitä 
sylistä ja sillä lailla otin käsistä kiinni, kun 
rupesi se viiksestä vetäminen tekemään ki-
peää. Hän kai vähän pelästyi. Taisi talviva-
rusteisiinsa kompastua ja pillahtaa itkemään. 
Sehän tapahtuu aika nopeasti eikä sitä oi-
kein kukaan nähnyt, kuinka siinä kävi. Jäl-
keenpäin kuulin, että äiti oli hermostunut. 
- Kävin samana iltana heidänkin hotellissaan 
viemässä lahjat, täällähän on se perinne, ei-
kä siinä enää mitään ollut. Halattiinkin. Äitiä 
en siinä vilinässä päässyt näkemään. 
Miltä se tuntuu, kun partaa revitään? 
- Jos sanotaan suoraan, niin sehän sattuu, 
mutta hyvin harvinaista se on, että joutuu 
vähän rajoittamaan tai vanhemmat puuttu-
maan peliin. Yhden käden sormella voi las-
kea kymmenen vuoden ajalta. 
Eikä viimeiseen miljoonaankaan vuoteen 
varmasti kovin usein? 
- Ei, ei. Virolaisilla lapsilla on tapana paijata 
pukkia. Ja japanilaisilla aikuisillakin. Pukin 
parran paijaaminen liittyy Japanissa usko-
mukseen pitkästä iästä ja terveydestä. Pukki 
edustaa heille äärimmäistä vanhuutta. 
Joutuuko pukki hätistelemään äitejä? Pukki-
han on kuitenkin iso mies?  
- Ei missään nimessä. Pussailua sattuu u-
seinkin, varsinkin poskelle, mutta aina joku 
haluaa muiskauttaa suoraan. Ja on se myös 
vanhoilla vuosilla ihan mukava saada isom-
pikin tyttö polvelle. 
Onko pukki aiemmin joutunut poliisin kanssa 
tekemisiin? 
- En ole. 
Kun tekivät tuon tutkintapyynnön, niin poliisi 
kai puhuttaa pukkiakin? 
- Niin, se on tuo Kammarin tirehtööri Kari-
niemen Jarmo, kun on tätä puolta tiedotta-
nut. En usko, että tämä kauheasti eteenpäin 
menee. 
Ei kai pukki aio lahjoa poliisia? 
- Poliisi on tietysti lahjansa saanut aivan täs-
tä riippumatta. 
Mikähän se olisi voinut olla se "läimähtävä" 
ääni, josta kreikkalaisäiti puhui? 
- En oikein tiedä. Siinä oli niin paljon hälinää 
ja meteliä, että luulen, että se oli enemmän-
kin kopsahdus. Minusta tuntuu, että se poika 
saattoi kompastua tai kaatua, kun nostin 
hänet siihen alas. 
Eikös se ollut tyttö? 
- Poika se oli? No, siinä oli ympärillä niitä 
kreikkalaisia niin hirveästi. 
Eikä pukin näkökään liene paras mahdolli-
nen? 

- Näin on. Mutta kyllä siinä aikamoinen läis-
ke ja pauke kuului, kun he hyppivät siinä ko-
rokkeella talvikengillään. 
Äiti vaati pukin panemista viralta. Miltäs se 
kuulostaa? 
- Sehän tekisi suuren joukon lapsia surulli-
seksi. Pitää sitten valtuuttaa joku muu jaka-
maan lahjat. 
 
 
Tämä taisi olla pukille ikimuistettava joulu? 
- Ei nyt sentään. Tässä hommassa näkee ja 
sattuu niin monenlaista. Äskenkin juuri kävi 
japanilaisäiti 9-vuotiaan poikansa kanssa. Isä 
oli kuollut tammikuussa astmaan, ja poika 
halusi tulla käymään täällä. Hän toivoi, että 
kertoisin isälle, että hän voi hyvin. 
- Eilen oli noin 60-vuotias japanilaisnainen 
90-vuotiaan äitinsä kanssa. He kertoivat ha-
lunneensa lähteä matkaan, kun se vielä oli 
mahdollista. Ja joulun allahan täällä jälleen 
kävi parantumattomasti sairaita englantilais-
lapsia.  
 
Ruokapalsta 
 
Gumbo (15-20 annosta) 
2½ dl öljyä 
1 kg broilerin fileesuikaleita 
(suolaa) 
750 g mausteista makkaraa kuutioina 
2½ dl vehnäjauhoja 
10 dl kuutioiksi pilkottua sipulia 
5 dl pilkottua lehtiselleriä 
5 dl pilkottua vihreää paprikaa 
1 rkl pilkottua valkosipulia 
2 l lihalientä 
cajun-maustetta 
5 dl pilkottua purjoa 
 
Lisänä:  
keitettyä riisiä 
 
1. Kuumenna öljy kattilassa. Ruskista broile-
rin suikaleet keskilämmöllä ja mausta. Lisää 
makkara pataan ja ruskista kevyesti. Nosta 
broileri ja makkara padasta. 
2. Valmista jauhosuurus, roux: Lisää pataan 
jääneeseen kuumaan öljyyn jauhot varovasti 
vähän kerrallaan ja koko ajan sekoittaen. 
Padassa ei saa olla yhtään ruoan palasia, 
jottei kastike pääse palamaan. Siivilöi tarvit-
taessa öljy. 
3. Sekoita voimakkaasti ja taukoamatta. O-
dota, kunnes suuruksesta tulee halutun väri-
nen. Jatkuva sekoittaminen on tärkeää, ettei 
suurus pääse palamaan. Mustat täplät kerto-
vat, että suuruste on palanut. Palanut roux 
on pilalla. 
4. Kun roux on sopivan ruskeaa, siirrä pata 
pois kuumalta liedeltä ja lisää hienonnetut 
sipulit, sellerit ja paprikat. 
5. Lisää valkosipulia ja jatka sekoittamista. 
Kun vihannekset ovat hieman pehmenty-
neet, lisää broileri ja makkara muhimaan vi-
hannesten kanssa. 
6. Sekoita lihaliemi varovasti pataan ja saata 
seos kiehumispisteeseen. Vähennä lämpöä 
ja anna seoksen poreilla hiljalleen reilun tun-
nin ajan. Mausta cajun-mausteella. 
7. Lisää hienonnettu purjo noin kymmenen 
minuuttia ennen tarjoilua. 
 

Vihje: Suojaa kädet, kun valmistat suurusta, 
sillä roux on kuumaa ja voi roiskuessaan ai-
heuttaa palovammoja. 
 
Jambalaya (10-12 annosta) 
Ruokaisa sekoitus isollekin porukalle. 
 
¾ dl öljyä 
750 g broilerin suikaleita 
(suolaa) 
750 g mausteista ruokamakkaraa 
(lisäksi savukinkkua, meetvurstia, papuja, 
äyriäisiä, katkarapuja tai taskurapuja) 
1 l hienonnettua sipulia 
5 dl hienonnettua lehtiselleriä 
5 dl hienonnettua vihreää paprikaa 
1 rkl pilkottua valkosipulia 
1½ l lihalientä 
2-3 tl cajun-maustetta 
ripaus tabascoa 
1 l pitkäjyväistä riisiä 
(5 dl hienonnettua purjoa tai tomaatteja) 
(tomaattimehua) 
 
1. Kuutioi makkara. 
2. Kuumenna öljy kattilassa. Lisää broilerin 
suikaleet, ruskista keskilämmöllä ja mausta. 
Lisää makkarakuutiot pataan ja ruskista ke-
vyesti kanan kanssa. Nosta kana ja makkara 
pois padasta. Jotta jambalayasta tulisi rus-
keaa, lisää reilu ruokalusikallinen fariinisoke-
ria kuumaan öljyyn ja valmista roux (ks. 
gumbon ohjetta). Jos haluat jambalayasta 
punaista, lisää ½ dl paprikajauhetta. 
3. Ruskista kevyesti sipulit, sellerit, paprika 
sekä valkosipuli. Nosta tämän jälkeen mak-
karat ja broilerin suikaleet takaisin kattilaan. 
4. Lisää sitten lihaliemi, cajun-mauste ja ta-
basco. Kiehauta. 
5. Lisää riisi ja anna muhia hiljalleen kannen 
alla 20-25 minuuttia. Sekoita kymmenen mi-
nuutin välein. Lisää purjosipuli ja pilkotut to-
maatit, mikäli haluat. Jos seos kaipaa nes-
tettä, lisää tomaattimehua. 
 
Vihje: Jos haluat lisätä äyriäisiä, niiden pitäi-
si antaa kypsyä seoksessa 15 minuuttia. 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Etelä-Suomen Kerrostalokyttääjät ry. on 
vuonna 1965 perustettu järjestö, joka valvoo 
ns. "kyttääjien" etuja. Kyttääjät ovat tunnol-
lisia kansalaisia, jotka valvovat vapaa-aika-
naan kerrostalossa naapuriensa elämää ja 
taloyhtiön järjestystä. www.kyttaajat.net  
 
Kaiken ikäiset ja kaikista yhteiskuntapiireistä 
tulevat tansseissa kävijät kohtaavat virtuaa-
lisesti ja luovat niin etikettiä kuin tapakult-
tuuria askelluksista ”vaakamamboon”. Suo-
men tanssipalvelin www.tanssi.net  
 
www.maallemuutto.info on uusi nettisivusto, 
joka tarjoaa perustiedot ja kontaktit yrittä-
jyydestä ja maaseudulla asumisesta. Sivusto 
on suunniteltu auttamaan maallemuuttoa 
harkitsevia suomalaisia, joita tutkimusten 
mukaan on jopa parisataa tuhatta. 
 
www.expedia.com. Valtava saitti maailman 
eri maista. Expedia on todellinen tietoviidak-
ko, josta jokaiselle maalle löytyy vähintään 
yksi artikkeli historiasta, runsaasti karttoja  

http://www.kyttaajat.net/
http://www.tanssi.net/
http://www.maallemuutto.info/
http://www.expedia.com/
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sekä tietoa maan nykyisestä tilanteesta. Tä-
män palvelun kutsuminen runsaudensarveksi 
on oikeastaan sen aliarvioimista. Ainoa mah-
dollisuus on kokeilla itse.  
 
www.amadeus.net. Matkatoimistojen käyttä-
mä varausjärjestelmä nyt kaikkien käytössä. 
Etsi sopivat lennot, hotellit ja vuokra-autot. 
Tietoja matkakohteista, kuten kaupunkiop-
paat, metrolinjakartat ja säätiedot.  
 
www.tiss.com. Etsi halpa lento. Mahtava ha-
kukone, joka etsii käyttäjälle tietyillä para-
metreilla maailman eri lentoyhtiöiden tieto-
kannoista sen halvimman vaihtoehdon. Pal-
velu osaa puhua myös suomea. 
 
www.lonelyplanet.com. Perussaitti planee-
tankiertäjille. Tarjolla perustietoa maailman 
eri kohteista, tarkentavia artikkeleita sekä o-
pastusta esimerkiksi rokotusten ottamiseen. 
Palvelun yksi käyttökelpoisimmista alueista 
on kävijöiden jättämät kommentit ja vinkit 
eri maista. 
 
www.eurotrip.com. Eurooppaan kohtuuhin-
nalla. Mainio palvelu kaikille, jotka suunnit-
televat muuta kuin eurooppalaista Sheraton-
hotellien kiertomatkaa: asiaa löytyy niin rei-
laajille, hosteleissa asuville kuin lentäjillekin. 
 
www.travellady.com. Matkakertomuksia 
maailmalta. TravelLady on netin paras saitti, 
jos haluat pienelle nojatuolimatkalle. Saitiin 
on talletettu yli 700 erilaista matkakerto-
musta maailman eri kolkista, kuvilla ryyditet-
tynä tietysti! 
 
www.matkalle.net. Suomenkielinen matka-
opas netissä. Matkalle.net ilmoittelee mat-

kustusuutisia ja pienten matkanjärjestäjien 
matkoja maailmalle vähän erikoisempiin 
kohteisiin. Linkkejä aikatauluihin, matkaseu-
rapalstaa ja lääkäri auttamassa rokotusasi-
oissa. Varsinainen sillisalaatti, mutta ehkä 
joku löytää täältä tarvitsemansa. 
 
Vitsejä 
 
- Mitä tapahtui, kun auto ajoi joen yli? 
- Joe kuoli. 

----------- 
- Hissiin saa ottaa 240 kg lastia. Hissiin tuli 
kaksi miestä. Toinen painoi 70 kg ja toinen 
75 kg. Mitä hissipoika painoi? 
- Nappia. 
---------- 
 - Huoneessa palaa seitsemän kynttilää. Niis-
tä kaksi puhalletaan sammuksiin. Montako 
jää jäljelle? 
- Kaksi, koska muut palavat loppuun. 

---------- 
- Tiedätkö, mikä on puuteri? 
- Se on liiteri, jossa hakataan puita. 

---------- 
- Voiko kallistaa täyden lasin läikyttämättä 
maitoa? 
- Voi, jos siinä on vettä. 

---------- 
- Mikä numero kasvaa? 
- Kuusi. 
 
Ilmoituksia 
 
Haniotissa, Halkidikissa, vuorattavana kalus-
tettu kesä/loma-asunto. 
 
Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuok-
rattavana erittäin siisti kalustettu asunto (60 
m2). Sopiva neljälle hengelle.  

Täysin varustettu keittiö, sekä normaalit ko-
din varusteet, myös liinavaatteet ja pyyh-
keet, astian- ja pyykinpesukone, pölynimuri, 
jne. 
 
Huoneistossa makuuhuone ja olohuone/keit-
tiö, suihku/wc, keittiön puolella iso parveke 
ja piha, joista merinäköalalla. Makuuhuo-
neen puolella parveke sisäpihalle päin.  
 
Vuokrataan ajalle 1.5. – 25.8.2004. 
 
Lisätietoja: Asta, puh: +30 2310 344 454  
E - mail: andreasdimitriadis@hotmail.com  
 
Naxoksella, vuokrattavana siisti, edullinen 
studio. 
 
Studiossa ns. minikeittiö (jossa on astiat ja 
sähkölevyt), wc/suihku, parveke, televisio ja 
ilmastointi. Loistava sijainti; noin 50 m kes-
kusaukiolta ja esim. supermarketista ja ran-
taan on matkaa noin 150 m.  
 
Huoneisto on siistissä kunnossa ja se on 
max. neljälle henkilölle. Hinta alk. 140 eu-
roa/viikko. Vapaana 19.4.-30.5., 26.7.-12.9. 
ja 20.9.-30.9. 
 
Lisätietoja: Tiina Alberti, +358 400 709733, 
tiina.alberti@pp.inet.fi.  
Studion kuvia netissä  
www.thegreektravel.com/naxos/antonio/ 
 
--------------------------------------------------- 
Seuran seuraava tiedote ilmestyy tou-
kokuussa 2004. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  
Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri 
 
28.02 Kalevalanpäivä. 
 
29.02 Karkauspäivä 
 
07.03 Seuran toinen, vuoden 2004, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
 
08.03 Kansainvälinen naistenpäivä. 
 
20.03 Kevätpäiväntasaus 
 
28.03 Kaupunki tutuksi – kävelyretki alkaen klo. 12.00. Kohtauspaikka: Makedonia-Thraki –ministeriön edessä Ag. 

Dimitrios -kadulla.  Kesäaika alkaa, kelloja siirretään 1 tunti eteenpäin. Marian ilmestymispäivä. 
 
31.03 OLETHAN MUISTANUT MAKSAA SEURAN JÄSENMAKSUN! Muistithan mainita nimesi jos maksoit sen pankkiin! 
 
01.04 Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perustamiskokouksen 3-vuotis juhlapäivä. 
 
04.04 Seuran kolmas, vuoden 2004, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
 
09-12.04 Suomessa (Ev.lut) ja Kreikassa (Ort.) pääsiäisviikonvaihde 
 
01.05 ................................................ Vappu 
 
02.05 Seuran neljäs, vuoden 2004, kuukausitapaaminen tavernassa “1901”, klo. 20.00. 
 
09.05 Äitienpäivä, Euroopan-päivä 
 
20.05 Helatorstai 
 
30.05 Helluntaipäivä 

http://www.amadeus.net/
http://www.tiss.com/
http://www.lonelyplanet.com/
http://www.eurotrip.com/
http://www.travellady.com/
http://www.matkalle.net/
mailto:andreasdimitriadis@hotmail.com
mailto:tiina.alberti@pp.inet.fi
http://www.thegreektravel.com/naxos/antonio/
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	Puheenjohtajan tervehdys
	Arvoisat tiedotteemme lukijat, 
	Vuosi on taas vierähtänyt ja kädessänne (tai tietokoneenne näytöllä) on nyt seuramme tämän vuoden ensimmäinen tiedote.
	On ilo katsoa kulunutta vuotta taaksepäin ja huomata miten aktiivinen seuramme on ollut. Pikkujoulut ja keilailukilpailu oli taas yleisömenestys ja seuramme avusti kuluneena toimintavuotenaan mm. Ikoninäyttelyn järjestelyissä sekä Suomen delegaatiota EU Thessalonikin huippukokouksessa.
	Osa tapahtumista on saanut osakseen pienemmän osanoton. Olen kuitenkin iloinen siitä, että seuramme yleiskokouksessa kaikki yksimielisesti halusivat pitää näistäkin toiminnoista kiinni. 
	On toivottavaa että mahdollisimman moni tulisi mukaan näihinkin tapahtumiin, tietenkin sen mukaan miten kukin voi. Seurammehan ei ole tarkoitus olla jäsenilleen taakka vaan ilon ja virkistyksen tuottaja.
	Seuramme tiedotteelle on pitkin vuotta tullut kiitosta niin jäseniemme kuin muidenkin lukijoiden keskuudesta ympäri maailmaa. Tiedote osaltaan on tehnyt seuraamme tunnetuksi maailmalla. 
	Seuramme kirjastolle on vihdoinkin löydetty uudet tilat, vuosia kestäneen etsinnän jälkeen. Tilat on nyt kunnostettava ennen kuin pääsemme siirtämään seuramme kirjat saman katon alle.
	Seuramme virallisista säännöistä on ilmestynyt suomenkielinen käännös ja ne toimitetaan pyynnöstä kaikille seuran jäsenille. Jäsenethän ovat jo saaneet viralliset kreikankieliset säännöt.
	Yleiskokous päätti alkaneella kaudella mm. osallistua taas Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille sekä järjestää kevätretken Larissaan tapaamaan seuramme siellä asuvia jäseniä. 
	Yleiskokous päätti myös järjestää lelu ja lastenvaatekeräyksen. lahjoittaakseen ne myöhemmin kevään aikana ilmoitettavalle taholle. 
	Tiedotteen tässä numerossa alkaa uusi palsta ”ilmoituksia”, jossa tiedotteemme lukijat voivat ilmoittaa muutamalla rivillä haluamistaan asioista, esim. myydään, vuokrataan jne. Tiedotteen toimikunta pitää itsellään oikeuden olla julkaisematta tiedotteeseemme sopimattomia ilmoituksia.
	Toivotan teille kaikille oikein hyvää alkanutta kevättä sekä omasta että seuramme johtokunnan puolesta
	Marko Suomalainen

	puheenjohtaja
	Kreikan Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät Haniassa 7.- 8.2.2004
	Meillä Thessalonikin Suomi-koulun kolmella opettajalla oli ilo osallistua sarjassa kolmansiin Kreikan Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiviin helmikuun alussa. Kreetan Haniassa järjestetyt päivät tarjosivat paljon uutta ajateltavaa, uutta intoa ja mukavia hetkiä
	Haluamme
	Sinut!
	Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon on vielä tehtävä. Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan. • Suomi-Seura on voittoa  tavoittelematon  järjestö,  joka  toimii  jäsenmaksujen  avulla. 
	• Neuvontapalvelumme  tietää,  auttaa,  opastaa  olitpa  muuttamassa ulkomaille esimerkiksi asumaan, opiskelemaan tai vaikkapa palaamassa kotimaahan. • Haluatko verotustasi alennettavan, seniorihuollon paranevan, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän? 
	    Liity  jäseneksi.  .  
	Mariankatu 8
	00170 Helsinki
	puh. +358-(0)9-684 1210
	Fax +358-(0)9-6841 2140
	email suomis@suomi-seura.fi
	http://www.suomi-seura.fi
	[   ] Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi:
	Nimi ............................................................................................ Synt. aika .................…......
	Osoite ...........................................................................................................................….......
	Maksan jäsenyyden vuodelle/ vuosille .............................. Jäsenmaksu 21 euroa / USD 23
	kalenterivuodelta. Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat
	liittyä Suomi-Seuraan. Perheenjäsenen jäsenmaksu 10 euroa / USD 11 kalenterivuodelta.
	Nimi/ nimet ....................................................................................................................….......
	[   ] Lähettäkää minulle lasku  [   ] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard)
	Maksan .............. euroa / USD  kortin nro ................….............. voimassaolo ...……......
	............................................ …................................….................................................
	Päivämäärä   Allekirjoitus
	Lähetä osoitteella:
	SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland
	hauskassa ja välittömässä seurassa. Tutustuimme useisiin uusiin kasvoihin sekä tapasimme vanhoja tuttuja jopa vuosien takaa ja mikä varmasti parasta – vaihdoimme ajatuksia Suomi-koulun opettajien arjesta. Erityisen mukavalta tuntui, kun suurlähettiläämme Ole Norrback puolisoineen sekä hallinnollinen avustaja Leena Vuorio olivat tiiviisti mukana näillä koulutuspäivillä. On mukava, että olemme saaneet suurlähettilään, joka on aidosti kiinnostunut tekemästämme työstä ja on valmis auttamaan asiassa kuin asiassa. Hyvä Ole ja Leena !
	Länsi-Kreetan upeat, jäänsinistä hehkuvat vuoret toivottivat meidät tervetulleiksi perjantai-iltana. Majoitus oli järjestetty Christina-hotelliin kaupungin kupeessa. Meri kutsui houkuttelevasti syliinsä, mutta ohjelmamme oli aika täysi, joten varsinaista vapaata ei meille jäänyt kuin lauantai-iltana, jolloin kiertelimme Hanian vanhassa kaupungissa.
	Lauantain ohjelmassa oli psykologi Anna Kettusen esitys leikki-ikäisen kehitystehtävästä. Rohkeita puhetyöläisiä kun olemme, parituntisen aikana aihe rönsyili tietysti omista kokemuksistamme taas takaisin leikki-ikäisiin, mutta varmasti tämäntyyppinen vuoropuhelu luennoitsijan ja yleisön välillä on hedelmällisempää kuin passiivinen vastaanottaminen, ylhäältä alaspäin. Mieleeni jäi erityisesti leikki-ikäisen “psykologinen tavoite” eli pyritään kehittämään lapsessa rohkeutta ja määrätietoisuutta “elämän työkaluiksi”. Siinä on haastetta myös Kreikan Suomi-kouluille.
	Riitta Douhaniaris kertoi OPH:n koulutuspäivistä kesällä 2003, sillä monikaan meistä 18 osallistujasta ei ollut päässyt kyseiseen seminaariin.
	Erityisopettaja Maarit Karinen luennoi meille lukihäiriöistä, tai ehkäpä lähinnä hänen antinsa meille oli tiivistettynä tämä: Älä lannistu lapsen edessä. Anna aikaa lapselle kehittyä, onnistua ja epäonnistua. Ole oma itsesi. Kehitystä tapahtuu, jokainen osaa, mutta omalla ajallaan! Maarit kertoi meille veden merkityksestä aivotoiminnassa ja antoi hyödyllisiä nettivinkkejä aiheesta kiinnostuneille.
	Hanian opettaja Eija Ellinas oli valmistanut mielenkiintoisen projektin siitä, kuinka kuvataidetta voi käyttää erityisesti Suomen historian opetuksen välineenä. Piirsimme hiilellä toisiamme suurille paperiarkeille, jonka jälkeen “vaatetimme” itsemme tietyn historian ajankohdan tyylillä. Hanian koulu sai upeita, reheviä “maalauksia” seinilleen!
	Iltapäivällä siirryimme Suomi-koulun tiloihin. Hanian suomalaiset olivat joukolla valmistaneet meille supisuomalaisen makuista lihasoppaa ym. herkkuja. Kahvit ja korvapuustit kruunasivat aterian! Kaikki Kreikan Suomi-koulut olivat tuoneet “tuliaisina” koulujen juhlaohjelmistoa, jota sitten esittelimme toisillemme. Täytynee erikseen mainita, että Rodoksen ja Thessalonikin koulut tarjosivat muhkeimmat tuliaiset!
	Suomen suurlähetystö tarjosi meille ikimuistettavan illallisen lähitavernassa, missä nautimme kreetalaisista alkupaloista ja erityisesti elävästä musiikista ja tanssista! Allekirjoittanutkin ihastui kreetalaiseen rakiin, mitä täytynee pitää ihmeenä! Paikalliset ihastelivat kanssamme suurlähettilään ja vaimonsa aktiivista osallistumista sirtakin ja kalamatianoksen pyörteisiin…hyvä Suomi!
	Sunnuntaina Anna Kettunen jatkoi murrosikäisen kehitystehtävästä. Hurjalta kuulosti, että Suomessa 2000 poikaa syrjäytyy vuosittain! Poikien murrosikä ajoittuu juuri yläasteen alkuun, eli hieman myöhempään ajankohtaan kuin tytöillä. Erityisesti muutto toiselle paikkakunnalle, vanhempien ero tai sairaus ovat suuria uhkia, jotka pitää käsitellä yhdessä nuoren kanssa. Anna kehotti meitä käyttämään “lainattuja tunteita” eli videoita, lehtiä , kirjoja opetuksessa nuorten kanssa.
	Pirjo Vainio-Stefanis Rodokselta kertoi meille hyvin konkreettisia vinkkejä, miten tukisimme oppilasta hyväksi kirjoittajaksi. Mielipiteiden vaihto kävi vilkkaana ja moni opettaja kertoikin oppineensa paljon uutta tai saaneensa hyviä ideoita.
	Hanian Petra Voipio ja meidän Simo Haavisto toivat terveisensä Suomi-koulujen opettajien täydennyskoulutuskurssilta, joka pidettiin Helsingissä viime kesänä.
	Paikallinen uusi tv-kanava kävi meitä kuvaamassa ja haastattelemassa, joten julkisuutta saimme ainakin Kreetalla! Lopussa suurlähettiläämme kutsui meidät kahden vuoden kuluttua Ateenaan koulutuspäiville. Hän yrittää saada meille luennoitsijoita Suomesta asti! Juttelimme koulujen tulevaisuuden näkymistä. Muutamissa kouluissa oppilasmäärät tulevat pienenemään, toisissa taas suomalaiskreikkalaista jälkikasvua on enemmän. Näimme erittäin tärkeänä sen, että yhteistyötä koulujen välillä laajennetaan, ainakin tietokoneiden välityksellä. Koulujen viikon mittaisesta kesäleiristä keskustelimme jälleen. Rodoksella olisi tilat, mutta tiivistä suunnittelu- ja järjestelytyötä tarvitaan KAIKKIEN taholta.
	Hanian Reetta Oksalampi-Kokkinakis lausui päätössanat. Pirjo kiitti Hanian koulun ja seuran väkeä meidän kaikkien puolesta hyvin organisoiduista koulutuspäivistä. Hotelli ja paikallinen supermarket sponsoroivat koulutusta. Tilat olivat upeat, luennoitsijat hyvin valmistautuneita ja mikä tärkeintä, meillä oli hyvä olla yhdessä!
	Thessalonikin Suomi-koulun opettajat

	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Jaana Karhunen Kantapöytä -ohjelmassa
	Seuran varapuheenjohtaja Jaana Karhunen osallistui ulkosuomalaisten Kantapöytä-radiolähetykseen 13.12.2003 ja ohjelmaa tuottaa YLE Radio Finland. Joulukuisessa lähetyksessä paneuduttiin eri maiden ja kansallisuuksien joulunviettoon ja joulunajan perinteisiin.
	Seuran sihteeri Kantapöytä -ohjelmassa
	Seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis kertoi 28.02.2004 suorassa radiolähetyksessä Kreikan väestön mahdollisesta liikalihavuudesta ja terveysriskeistä koskien kouluikäisiä lapsia. Thessalonikin Ravitsemusalaninstituutin tuoreen tutkimuksen mukaan kreikkalaisista koululaisista peräti 20% on ylipainoisia ja 35% kouluikäisistä lapsista ei syö lainkaan aamiaista! Hälyttäviä tutkimustuloksia kenelle tahansa purtavaksi!!
	Kantapöydän studiossa olivat paikalla Kansanterveyslaitoksen tutkija Marjaana Lahti-Koski ja vastaava toimittaja Salme Unkuri.
	YLE Radio Finland – Kantapöytä (la klo 09.30 – 10.15 ). Puh. +358 9 2418250
	Adventtijumalanpalvelus 06.12.2003

	Kreikkalaisevankelisessa kirkossa pidettiin adventtijumalanpalvelus Suomen itsenäisyyspäivänä ja tilaisuudesta vastasi Rodoksen turistipappi Jouko Sihvo. Juhlavan tilaisuuden jälkeen kirkkoväki poikkesi kirkko-kahveilla ja seuralaisilla oli tilaisuus vaihtaa kuulumisia Suomeen palaavan pappi Jouko Sihvon seurassa.
	Pikkujoulut 14.12.2003

	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran perinteiset pikkujoulut pidettiin seuran kantapaikassa eli tavernassa “1901”. Paikalle oli saapunut suuri määrä osanottajia ja jouluiseen tyyliin koristeltu taverna täyttyi Pohjois-Kreikan suomalaisten lisäksi myös kreikkalaisista 
	puolisoista ja rajan takaa saapuneista suomalaisista rauhanturvaajista.
	Virallisen ohjelman aloitti seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen puheenvuorollaan kaksikielisesti ja seuraavaksi juhlaväkeä hauskutettiin leikkimielisillä kuorolauluilla ja tietokilpailuilla. Perinteiseen tapaan joulupukki saapui kaukaa Korvatunturilta jakamaan pienet lahjat ja loppuilta kului seurustelun ja aterioinnin merkeissä.
	Keilailukilpailu
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran toinen vuosittainen keilailukilpailun pidettiin sunnuntaina 25.1.2004.
	Kilpailuun oli kutsuttu kaikki Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä kreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua seuran toimintaan. Paikalle saapui tänä vuonna 14 aikuista ja 9 lasta.
	Keilailukilpailussa pidettiin nuorten ja aikuisten sarja ja kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen jälkeen yhden pelikierroksen jonka pistetulos ratkaisi voittajat.
	Nuortensarjan voitti Mikko Georgopoulos, pistemäärällä 104, toiseksi tuli Alexis Bresas, pistemäärällä 99, ja kolmanneksi Elisa Vlahopoulou, pistemäärällä 70.
	Aikuistensarjassa tuli tänä vuonna oikeastaan perhevoitto, sillä sarjan voitti jo toisen kerran Nikos Georgopoulos, pistemäärällä 137, toiseksi tuli voittajan tytär Liisa Georgopoulou, pistemäärällä 120, ja kolmanneksi voittajan vaimo Päivi Pulkki-Georgopoulou pistemäärällä 100. (HUOM! Nuortensarjan voittaja on Nikon ja Päivin poika). Muut osanottajat jäivät ihmettelemään mitä Päivi perheelle aamupuuroksi keittää…
	Molempien sarjojen voittajille luovutettiin kiertopalkintona puinen keila, aikuisten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituksistaan diplomit.
	Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla voittajien nimet. Voittajat luovuttavat kiertopalkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uusille voittajille. Jos sama henkilö voittaa keilan kolme kertaa hän saa sen itselleen.
	Kuukausitapaamiset

	Tämän vuoden ensimmäinen kuukausitapaaminen vietettiin normaaliin tapaan helmikuun ensimmäinen sunnuntai tavernassa 1901.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen yleiskokous
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääräinen säännöllinen yleiskokous pidettiin 15.02.2004, alkaen klo 18.00, City-hotellin tiloissa , Thessalonikin keskustassa. Läsnä oli 12 maksanutta jäsentä.
	Kokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joita vuoden 2003 lopussa oli 28.
	Yleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen (2. kausi) , joka avauspuheessaan kävi lävitse kuluneen toimintavuoden tapahtumat ja tätä seurasi kreikkalainen perinne eli “vasilopitan leikkaus”. “Flouri” eli  onnenkolikko löytyi Sari Asimogloun ja Simo Haaviston pullaviipaleista, joten perinteen mukaan seura toivottaa onnekasta vuotta molemmille kolikonomistajille!
	Seuraavaksi yleiskokoukselle valittiin puheenjohtajaksi Sari Asimoglou ja sihteeriksi Rauni Puurunen.
	Kokouksessa käsiteltiin seuran toimintakertomus kaudelta 2003 – 2004 ja edelleen käsiteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti toimintasuunnitelma kaudelle 2004 – 2005.
	Kauden 2004 – 2005 toimintasuunnitelmaehdotus hyväksyttiin ja sen mukaan :
	- Kreikan ja Kyproksen Suomi-Seurojen kokous ehdotettiin siirrettäväksi vuoteen 2005.
	- Valittiin toimikunta hoitamaan tulevan kirjaston juoksevia asioita, kuten kirjojen lajittelu, luokittelu jne. Edelleen toimikunta huolehtii tuplakirjojen toimittamisen Kreetan Iraklionin Suomi-koululle. Toimikuntaan valittiin jäsenet: Päivi Pulkki-Georgopoulou, Simo Haavisto, Päivi Voutilainen ja varajäseniksi valittiin: Marko Suomalainen ja Satu Vuorinen.
	- Kreikan maaoppaan kokoaminen jatkuu. Vaativaan projektiin kuulutetaan jäseniä auttamaan, jotta maaopas saataisiin valmiiksi 12 kuukauden kuluessa.
	Seuran tilaisuuksista päätettiin seuraavat:
	- osallistuminen Thessalonikin kansainvälisille ruokafestivaaleille, tapahtuman vastaavana Päivi Pulkki-Georgopoulou.
	- kuukausitapaaminen kantapaikassa (poikkeukset: tammi- ja joulukuu, kesä-, heinä- ja elokuu )
	- adventtikirkko yhteistyönä Suomen Merimieskirkon kanssa
	- keilailukilpailut
	Helmikuun apurahaa Suomi-Seura ry:ltä päätettiin anoa seuran tilaisuuksien rahoittamiseen.
	Seuran tiedot tulee ilmestymään neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, syys- ja marraskuu).
	Kurssitoimintaa koskien todettiin tietokonekurssien jatkuvan omakustannushintaan. Kurssivastaavana toimii Marko Suomalainen.
	Rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopoulou tiedotti kokousväkeä tilivuoden 2003 tuloista ja menoista. Valvovan toimikunnan jäsenet Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris vahvistivat seuran tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden seuran johtokunnalle koskien vuoden 2003 tilinpäätöstä.
	Tämän jälkeen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesitys vuodelle 2004. Seuran liittymis- ja jäsenmaksut päätettiin pitää edellisen vuoden tasolla, eli liittymismaksu on € 30 ja jäsenmaksu € 15. Viime vuonna johtokunnalle annettua optio kerätä maksimissaan € 35 ylimääräinen jäsenmaksu koskien seuran kirjaston saneeraamista jatkettiin vuodella. Edelleen jäsenmaksu tulee maksaa seuran pankkitilille ALPHA BANK : 703-00-2310-010761 tai maksun voi hoitaa suoraan rahastonhoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. Jäsenmaksut on maksettava 31.03.2004 mennessä ja pankkiin maksettaessa on ehdottomasti mainittava maksajan nimi.
	Yleiskokous hyväksyi korvata seuran sihteerille € 100 vuodessa puhelinkuluja varten. Nyt maksettava korvaus on takautuva vuodelta 2003.
	Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran valvovan toimikunnan jäseniksi Päivi Voutilainen ja Riitta Douhaniaris uudestaan. Varajäseneksi valittiin Asta Koskela-Dimitriadou.
	Lisäksi valittiin tiedotteen toimituskunta, jossa jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
	Seuramme varapuheenjohtaja Jaana Karhunen kertoi USP:n toiminnasta ja tulevasta Välimeren maiden, Lähi-idän ja Afrikan alueen aluekokouksesta Helsingissä elokuussa v. 2004. USP vastaavana Jaana Karhunen osallistuu em. aluekokoukseen Thessalonikin Suomi-koulun edustajana ja hän esitti yleiskokouksessa, että muiden halukkaiden osallistujien on ilmoittauduttava 31.05.2004 mennessä. Seura ei valitettavasti voi tukea taloudellisesti edustajia. USP aluekokouksessa voi olla paikan päällä tarkkailijoita useitakin, mutta vain yksi virallinen edustaja seurastamme.
	Seuraavaksi oli vuorossa aloitteiden käsittely. Ensimmäisenä päätettiin toteuttaa retki Larissan seudulle, Thessaliaan. Retki on suunnitteilla loppukeväästä-2004, seuran sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis selvittää yksityiskohdat ja aikataulun.
	Toiseksi päätettiin järjestää musiikki-iltamia elävän musiikin puitteissa ja kolmanneksi toteutetaan kaupunki tutuksi -kävelyretki Thessalonikissa.
	Neljänneksi päätettiin järjestää taidemaalari Marja-Leena Pulkkisen näyttely Thessalonikiin.
	Lopuksi käsiteltiin muut asiat.
	Yleiskokous hyväksyi yksimielisesti seuramme suomenkieliset säännöt. Vaativan käännöstyön toimitti johtokunnan varajäsen Outi Holopainen.
	Tiedotettiin, jotta seuran valokuva-albumi odottaa kaikilta jäseniltä sekä vanhoja että tuoreita valokuvia. Erittäin tärkeää on saada kuvia ajalta, jolloin seura toimi  jo epäviralli
	sesti siis vuosina 1990 – 2000. Valokuvat voi toimittaa suoraan rahastonhoitaja Päivi Pulkki-Georgopouloulle. 
	Kevään 2004 aikana järjestetään hyväkuntoisten lastenvaatteiden ja lelujen kierrätyskeräys. Lahjoitukset toimitetaan yhdessä Agios Stylianos –lastenkotiin tai vastaavaan. Käytännön vinkkinä lahjoittajille olisi se, että keräyssäkit on syytä säilyttää kotona kunnes tarkka ajankohta ja kohde ilmoitetaan.
	Yleiskokouksen jälkeen suurin osa kokousväkeä siirtyi jatkamaan keskusteluja vapaamuotoisesti ravintola Orient:iin.
	Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen saapuneita jäseniä sekä Sari Asimogloua ja City-hotellin johtajaa Kiriazis Asimogloua onnistuneen kokouksen järjestelyistä hotellin tiloissa.
	Ateenan suurlähetystö tiedottaa
	Europarlamenttivaalit

	Europarlamenttivaalien Suomen ehdokkaiden ennakkoäänestys järjestetään Kreikassa seuraavasti:
	ATEENA:
	Suomen suurlähetystö
	Eratosthenous 1
	11635 Atehens
	2.-4.6. klo 10.00-15.00
	5.6. klo 10.00-14.00 
	HANIA:
	Hotel Kydon
	Platia S. Venizelou
	73100 Hania
	2.6.2004 klo 10.00-16.00
	KORFU:
	Hotel Bretagne
	K. Georgaki 27
	49100 Korfu
	2.6.2004 klo 09.00-15.00
	KOS:
	V-Tours Travel Agency, Head Office
	Marmaroto
	85300 Kos
	2.-3.6.2004 klo 10.00-15.00
	RODOS:
	Hotel Manousos
	G. Leontos 25
	85100 Rodos
	4.6. klo 10.00-15.00
	5.6. klo 10.00-13.00
	THESSALONIKI:
	Taverna 1901
	Katouni 9
	54625 Thessaloniki
	5.6.2004 klo 09.00-15.00
	4th European Jazz Festival in Athens 
	Aika:
	1.-3.6. alkaen klo 21.00
	4.-6.6. alkaen klo 20.00
	Paikka: Techopolis/Gazi, Pireos 100
	Vapaa sisäänpääsy
	Suomesta osallistuu Marian Petrescu trio ja he soittavat lauantaina 5.6. klo 21.00-22.00.
	Osa Ateenan tapahtuman muusikoista osallistuu myös 7.-8.6. Joanninassa pidettävään jazz tapahtumaan ml. Suomea edustava trio, mutta esiintymisaikoja ei ole vielä lyöty lukkoon.
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	Kokouskutsu

	Välimerenmaiden, Lähi-idän ja Afrikan aluekokous pidetään maanantaina elokuun 9. päivänä 2004 alkaen klo 10.00 Suomi-Seura ry.:n tiloissa osoitteessa Mariankatu 8, 00170 Helsinki
	Kokouksessa käsitellään ulkosuomalaisparlamentin ja oman alueemme ajankohtaisia asioita sekä käsitellään mahdollisesti tulevia täysistunnolle tarkoitettuja aloitteita. 
	Toivon jokaisen alueemme USP:iin hyväksytyn yhdistyksen ja yhteisön lähettävän kokoukseen yhden tai kaksi edustajaa. 
	Jos aikaa jää, teemme päivän kuluessa pienen puolisen tuntia - tunnin kestävän tutustumismatkan mielenkiintoiseen paikkaan. 
	Osanotosta pyydän ilmoittamaan allekirjoittaneelle joko kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse viimeistään heinäkuun 15. päivään 2004 mennessä tai suoraan parlamenttisihteeri Tina Strandbergille kirjeitse Mariankadulle tai puh. +358 9 68412127. 
	Olavi Peltola 

	USP:n varapuhemies 
	Postiosoite: 
	C/Loma de los Riscos 49,1-9 
	edif. Cancun 
	29620 Torremolinos 
	Spain 
	puh. +34 952 375724 (koti) sekä kännykkä +34 649 255318 
	sähköposti: olapel@hotmail.com
	Sisäasiainministeriö laskee 65 vuotta täyttäneiden ja sotalapsien kansalaisuusilmoituksen hintaa
	Sisäasiainministeriö laski 65 vuotta täyttäneiden kansalaisuusilmoituksen hinnan € 250 ja vuosina 1939-1945 muissa Pohjoismaissa ns. sotalapsina olleiden kansalaisuusilmoituksen hinnan € 100 1.1.2004 lukien. 
	Muiden hakijaryhmien kansalaisuusilmoituksen hinta on edelleen € 300 ja alaikäisten € 100. 
	Sähköpostilista ulkosuomalaisnuorille

	Ulkosuomalaisnuorten sähköpostilista on perustettu nuorille paikaksi, jossa voi etsiä muita ulkosuomalaisnuoria, vaihtaa ajatuksia, mielipiteitä, tietoa jne. Sähköpostilista, nuoret@suomi-seura.fi, on kaikille avoin. 
	Ulkosuomalaisnuorten listalle voit liittyä seuraavasti: Lähetä viesti osoitteeseen: majordomo@suomi-seura.fi
	Kirjoita viestikenttään viesti: subscribe nuoret
	Jätä "Subject" -kenttä tyhjäksi
	Kun olet liittynyt listalle, lähetä heti esittelyviesti itsestäsi osoitteeseen
	nuoret@suomi-seura.fi. Viesti tavoittaa kaikki listalla olevat nuoret. Listalle ei kannata ainoastaan liittyä ja jäädä odottamaan viestejä muilta. Ole siis aktiivinen!
	Tämä uusi sähköpostilista korvaa aikaisemmin käytössä olleen  listan 
	ulkosuomalaisnuoret@kaapeli.fi, joka perustettiin vuonna 2001 ulkosuomalaisparlamentin nuorisovaliokunnan toimesta. Suomi-Seura ei vastaa postituslistan sisällöstä, vaan listalla olevat nuoret luovat itse sen sisällön.
	Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia listalle liittymisestä, lähetä viesti listan ylläpitäjälle osoitteeseen liisa.oinonen@suomi-seura.fi 
	Siirtolaisuusinstituutti tutkii

	Siirtolaisuusinstituutissa toteutetaan tutkimusta, jonka päätarkoituksena on kartoittaa edellytyksiä ulkomailla asuvien suomalaisten, paluumuuttajien ja ulkomailla toimivien suomalaisyritysten verkottamiseksi. Lähtökohtana on se valtaisa sosiaalinen pääoma, joka kasvaa suomalaisten toimiessa maailmanlaajuisessa toimintakentässä. Lisäksi Siirtolaisuusinstituutti on kiinnostunut niistä verkostoista, joita suomalaiset keskenään luovat ja tavoista joilla ne syntyvät. Oheisesta linkistä löydätte lisätietoa tutkimusta koskien, sekä linkin itse kyselyyn 
	www.migrationinstitute.fi/forms_db/sitra_kysely.htm 
	Mikä on EUROPE DIRECT?

	EUROPE DIRECT on palvelu, joka auttaa sinua löytämään vastaukset Euroopan unioniin liittyviin kysymyksiisi. EUROPE DIRECT -puhelinpalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-18.30 Keski-Euroopan aikaa. Muina aikoina voit jättää viestin puhelinvastaajaan. EUROPE DIRECTIN avulla saat tietoa oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi EU:n kansalaisena ja siitä, miten voit hyödyntää niitä. Se tarjoaa suoria vastauksia yleisiin tiedusteluihin tai - jos kysymyksesi ovat yksityiskohtaisia - ohjaa sinut EU:n omille, kansallisille, alueellisille tai paikallisille lähteille, joista parhaiten saat pyytämäsi tiedot ja neuvot. Yhteinen maksuton palvelunumero on 00 800 6 7 8 9 10 11. Voit soit
	taa numeroon mistä tahansa EU:n viidestätoista jäsenvaltiosta ja saat neuvontaa omalla kielelläsi. 
	Lisätietoja http://europa.eu.int/europedirect/ 
	Suomi-Seuran suomen kielen ja kulttuurin seminaari 2004
	Suomi-Seura r.y. järjestää suomen kielen ja kulttuurin seminaari heinäkuussa 5. - 23. päivä (saapumispäivä sunnuntai 4. heinäkuuta).
	Suomi-Seuran seminaari kokoaa ulkosuomalaisnuoria yhteen ympäri maailmaa opiskelemaan suomen kieltä sekä tutustumaan Suomeen ja suomalaisuuteen. Suomi-Seuran seminaari ei ole pelkkä kielikurssi, vaan se tarjoaa osallistujille ainutlaatuisen tilaisuuden tutustua muihin samankaltaisiin nuoriin. 
	Seminaarin on suunnattu 18 vuotta täyttäneille mutta mielellään alle 30-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille. Seminaariin sisältyy suomen kielen opetusta noin 50 oppituntia, joilla käydään läpi kielioppia ja sanastoa sekä tehdään kirjallisia ja suullisia harjoituksia. Suomen kieltä opetetaan kolmessa tasoryhmässä (alkeis-, keski- ja jatkoryhmät). Kurssin lopussa on kirjallinen kielikoe, jonka perusteella opiskelijat saavat arvosanatodistuksen (seminaarista on mahdollisuus saada 4 opintoviikkoa). Ohjelmaan sisältyy lisäksi luentoja mm. Suomen historiasta, politiikasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta (noin 30 tuntia). Seminaarin aikana tehdään kaksi päivän pituista retkeä, toinen Helsinkiin ja toinen Tuusulan Rantatielle, Jean Sibeliuksen, Aleksis Kiven ja Pekka Halosen maisemiin. Seminaariin sisältyy myös vapaa-ajanohjelmaa: saunomista, makkaranpaistoa, suomalaisia elokuvia, suomalaisia paritansseja ja päättäjäisillanvietto (viikonloppuisin ei ole järjestettyä ohjelmaa).
	Opetuskieli on suomi ja englanti. Luennot pidetään englanniksi. Pyrimme puhumaan suomea mahdollisimman paljon seminaarin aikana. 
	Seminaari pidetään Kiljavan opistolla Nurmijärvellä, noin 48 km päässä Helsingistä. Opisto sijaitsee luonnonkauniilla mäntynummella kirkasvetisen Sääksjärven rannalla. Seminaarin hinta on € 890. Se sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, täysihoidon (2 hengen huoneissa) ja retket. Lisämaksusta mahdollisuus saada myös 1 hengen huone (huoneita tarjolla rajoitetusti ja ne on varattava etukäteen).
	Suomi-Seura jakaa seminaariin osallistuville muutamia apurahoja taloudellisin perustein. Apurahaa voi hakea 18-30-vuotias nuori, jolla on suomalaiset sukujuuret (max. € 250). Euroopan ulkopuolella asuva nuori voi lisäksi hakea matka-apurahaa (max. € 250.
	Seminaarin hakulomakkeet tulee palauttaa Suomi-Seuraan 1. huhtikuuta.2004 mennessä (vapaita paikkoja voi tiedustella ilmoittautumisajan jälkeen). Hakulomakkeet voi tulostaa suoraan seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi 
	Tarvittaessa postitamme ja faksaamme lomakkeet 
	Suomi-Seura r.y., Mariankatu 8 B, FI-00170 Helsinki, FINLAND
	puh. +358 9 6841210, 
	fax. +358 9 68412140, 
	sähköposti: suomis@suomi-seura.fi 
	Suomi-Seuran kielenhuoltoa ulkosuomalaisille –kurssi
	2. - 4. elokuuta 2004, Helsinki
	Kurssi on tarkoitettu pitkään ulkomailla asuneille äidinkielenään suomea puhuville aikuisille. 
	Kurssin tavoitteet: 
	Kurssi tavoitteena on kohentaa käytännön kielitaitoa ja tuoda näin sujuvuutta suomenkielisen tekstin kirjoittamiseen. Kurssilla perehdytään nykysuomen kompastuskiviin ja kiemuroihin. Kurssilla keskitytään erityisesti uudissanoihin, yhdyssanoihin ja pilkkuun, unohtamatta ulkomaisten sanojen ja nimien käyttöä suomenkielisessä tekstissä. Kurssilla käydään läpi kielenhuollon sääntöjä ja tehdään käytännön harjoituksia. 
	Aika ja paikka:
	2. – 4. elokuuta. 
	Opetuksen laajuus on 16 x 45 minuuttia: 
	maanantaina ja tiistaina klo 9-16 ja keskiviikkona klo 9 -13.
	Kurssi järjestetään Suomi-Seuran tiloissa Helsingissä, Kruununhaassa 
	(osoite: Mariankatu 8, 00170 Helsinki). 
	Hinta: 
	Suomi-Seuran jäsenille 250 euroa, muille 270 euroa (sis. alv. 22 %). 
	Hintaan sisältyy opetus, Pirkko Leinon laatima Suomen kielioppi-kirja, kurssimonisteet sekä aamu- ja päiväkahvit kolmena kurssipäivänä.
	Lounaat ja majoitus eivät sisälly hintaan. Autamme mahdollisuuksien mukaan majoitusjärjestelyissä. 
	Ilmoittautumiset: 
	Ilmoita yhteystietosi Suomi-Seuraan 30.5 mennessä. (mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella myös myöhemmin). Kurssille mahtuu 15 henkilöä. Täytämme kurssin ilmoittautumisjärjestyksessä. 
	Suomi-Seura r.y.
	Mariankatu 8, FIN 00170 Helsinki
	Puh: +358-9-684 1210
	Fax: +358-9-684 12140
	e-mail: liisa.oinonen@suomi-seura.fi 
	TV Finland
	- näkyvää palvelua Eurooppaan ja edemmäs
	TV Finland on digitaalinen satelliittikanava, jonka näkyvyysalue kattaa Euroopan lisäksi myös Lähi-idän. Ohjelmisto koostuu YLEn ja MTV3:n kotimaisista ohjelmista. Ne edustavat suomalaisen tv-tarjonnan laadukkainta parhaimmistoa. TV Finland lähettää ohjelmia n. 18 tuntia päivässä.
	Päivittäiset ohjelma tiedot YLE Teksti- TV:n sivut 321-323 ja www.yle.fi/ohjelmaopas. Lisäksi TV Finlandin päivittäinen ohjelmistoesittely Radio Finlandissa taajuuksilla 11755 ja 6120 kHz klo 12.45 sekä 00.05 Suomen aikaa taajuudella 963 kHz.
	Lisätietoja ohjelmista: puh. +358 9 14801, fax +358 9 14803388, 
	e-mail tv.finland@.yle.fi, 
	www.yle.fi/tvfinland
	Asiakaspalvelun ja katselukortit Manner-Euroopan osalta hoitaa Canal Digital Finland Oy puh.+358 9 54264242 fax +358 9 5426 4270 e-mail: asiakaspalvelu@canaldigital.fi, www.canaldigital.fi, Pohjoismaissa asiakaspalvelu on paikallisissa Canal Digitalin toimistoissa.
	Tekniset tiedot: Signaalin vastaanottoon tarvitaan antennipeili, digitaalinen vastaanotindekooderi, salauksen purkumoduli ja älykortti. Katseluun käy tavallinen, SCART-liittimellä varustettu tv-vastaanotin. DTH-satelliittilähetykset: koodaus MPEG2IDVB-S, salaus Conax CA, positiossa 1 aste länteen: 
	Intelsat 707
	Taajuus 11677 MHz
	Polarisaatio horisontaali/H (vaaka)
	Symbolinopeus 26,0 Mbaud
	Virheenkorjaus FEC 3/4
	Thor 3
	Taajuus 12054 MHz
	Polarisaatio horisontaali/H (vaaka)
	Symbolinopeus 28,0 Mbaud
	Virheenkorjaus FEC 7/8
	Tarvittavan antennin suuruus ilmenee oheisesta kartasta. Kanarian saarilla palvelun seuraaminen edellyttää 2,4-3,0 metrin mittaista antennipeiliä. Samassa jakelussa on kaksi maksutonta YLEn radiokanavaa YLESAT1 ja YLESAT2. YLEn Teksti-TV palvelee 24 tuntia vuorokaudessa.
	Jazzlaulaja Sanni Orasmaa
	Sanni Orasmaa esiintyi joulukuun ensimmäisellä viikolla sekä Pohjois-Kreikan alueella että Thessalonikissa yhdessä tunnetun Lakis Tzimkas & Quartet’in kanssa. Helsinkiläinen jazzlaulaja ja laulunopettaja Sanni Orasmaa asustaa nykyään New Yorkissa, Yhdysvalloissa ja hän on esiintynyt “Nykin” tärkeim
	missä konserttisaleissa kuten Knitting Factory, Rainbow Room, Sweet Basil ja Blue Note Jazz Club.
	Seuran tiedotteen toimituskunta haastatteli suomalaista jazzalan ammattilaista Thessalonikin kiertueen aikana ja ohessa koko haastattelu:
	1. Tervetuloa Thessalonikiin, Sanni Orasmaa! Oletteko konsertoimassa Kreikassa ensimmäistä kertaa?
	 Kyllä vaan, tämä on ensimmäinen kerta Kreikassa.
	2. Asustatte nykyään Yhdysvalloissa, onko ulkomailla helppo luoda musiikkiuraa?
	 Yhdysvalloissa, etenkin New Yorkissa on lukuisia jazzmuusikoita ja –esiintyjiä kilpailemassa töistä. Toisaalta mikäli olet hyvä ja tiedät mihin olet pyrkimässä, siis tiedät tavoitteesi niin voit onnistua. On totta, että monet muusikot ja esiintyjät tapaavat eksyä matkallaan ilman tavoitetta.
	3. Millaisen kuvan olette saaneet Thessalonikista ja sen asukkaista?
	 Ihan kiva kaupunki, olen kävellyt keskustaa ristiin rastiin. Kaupungin muurit, vanha kaupunki ja muistomerkit ovat erityisiä tuntomerkkejä kaupungille. Kummastelen kuitenkin sitä seikkaa, että turkkilaisvallan aikaiset rakennukset kuten moskeijat saavat rapistua kaikessa rauhassa! Eikö niiden korjaamiseen tai entisöintiin löydy varoja mistään?
	 Ja kaupungin asukkaat. Kyllä kreikkalaiset ovat ihan mukavia ihmisiä – auttaa mikäli osaa paikallista kieltä!
	4. Onko Teillä aikaa ja kiinnostusta olla tekemisissä muiden ulkosuomalaisten kanssa nykyisessä kotikaupungissanne?
	 Olen jäsenenä Finland Center:in johtokunnassa ja meillä on tarkoituksena rakentaa Suomi-talo New Yorkiin. Seura kerää aktiivisesti varoja tähän projektiin, jotta ensi 
	kesänä (2004) voidaan valaa perustukset Suomi-talolle “Nykissä”.
	5. Terroristi-iskut New Yorkin World Trade Center:in pilven-piirtäjiin syksyllä 2001 ovat jättäneet amerikkalaisten mieliin syvän arven ja tummia uhkakuvia tulevaisuudesta. Henkilökohtaisella tasolla – miten em. tapahtumat vaikuttavat Teihin ja kanssaihmisiin siellä Yhdysvaltojen Itärannikolla?
	 New York:sta muutti paljon asukkaita muualle terroristi-iskun jälkeen. Itse en asu Manhattanilla, mutta monia oppilaitani muutti pois kaupungista iskun tapahduttua. 
	 Edelleen yritykset karsivat kuluja ja vähensivät henkilökuntaa. Tästä strategiasta seurasi, että helpointa oli vähentää elävän musiikin esiintyjiä ja muusikoita. Musiikkialalla palkat ovat pieniä ja kilpailu todella kovaa! Kuitenkin – onneksi minulla on ollut töitä tarjolla! 
	6. Yhdysvaltojen Itärannikolla järjestetään vuosittain lukuisa määrä jazztapahtumia, mitkä ovat mielestänne mielenkiintoisimmat alan festivaalit?
	 New York Jazz Festivaalien ilmaiskonsertit ja toisaalta Newport sekä Boston tarjoavat kaikille jazzin ystäville jotain erilaista.
	7. Entäpä Euroopan vetävin jazztapahtuma – voisitteko nimetä vanhan mantereen parhaat jazzkaupungit?
	 Alankomaiden The North Sea Jazz Festival Haagin kaupungissa on mielestäni Euroopan parasta antia kesällä ja Suomessa tietysti perinteinen Porin Jazzit heinäkuussa. Eurooppaan pätee se, että jazzalan ammattilaiset ovat “järjestäytyneet” liitoksi ja sen kautta he saapuvat esiintymään mantereen jazzfestivaaleille. 
	8. Oletteko valmistelemassa äänitettä jazzmusiikin alalta ja onko Teiltä mahdollisesti ilmestynyt levyjä?
	 Olen ollut mukana 12 eri levyllä. Tällä hetkellä valmistelen Mika Pohjolan kanssa jazzlevyä, joka on tulossa vuoden 2004 jouluna markkinoille.
	9. Nykyinen kotikaupunkinne on siis New York – entäpä kaipaatteko asioita tai henkilöitä Suomesta?
	 Omaa perhettä, ehdottomasti. Tulevan joulun aion viettää Suomessa perheeni parissa, pääkaupunkiseudulla.
	Sanni Orasmaa esiintyi Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran ja Jazzin ystävien ja luovan musiikin yhdistyksen yhteistyönä Pohjois-Kreikassa, mm. Thessalonikissa 04.12. Milos-Xylourgeio-klubilla, jolloin Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran järjesti myös jäsenillan. Sanni Orasmaa nostatti yleisön mielialan kattoon ja se huipentui Sanni Orasmaan laulaessa kappaleen ”Sininen ja valkoinen” johon yhtyi koko suomalaisyleisö. 
	Tapahtuman sponsoreina toimivat Suomen suurlähetystö ja City-hotel Thessalonikissa. Seuramme kiittää kaikkia projektiin osallistuneita lämpimästi yhteistyöstä.
	Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran tiedotteen toimituskunta kiittää Sanni Orasmaata haastattelusta.
	Uutiskatsaus
	POLITIIKKA

	140 Chattailijaa verkossa Matti Vanhasen kanssa (Digitoday 26.11.2003)
	Pääministeri Matti Vanhanen osallistui kansalaisten online-keskusteluun tietoyhteiskunta- ja työllisyysasioista. Valtioneuvoston mukaan keskustelua seurasi kerrallaan noin 140 chattailijaa.
	Vanhanen haluaa tarjota tietoyhteiskuntaa kaikille (Digitoday 25.11.2003)
	Paitsi, että tavoitteena on tietoyhteiskunta kaikille, niin tietoyhteiskunnan edistäminen on nähtävä myös yhteiskunnan kaikkien toimijoiden yhteisenä missiona, kertoi pääministeri Matti Vanhanen tietoyhteiskuntaohjelman avausseminaarissa Helsingissä.
	Hallitus on Vanhasen mukaan poikkihallinnollisessa politiikkaohjelmassaan ottanut tavoitteekseen koko kansan tietoyhteiskunnan edistämisen ja rakentamisen. 
	”Käytännössä tämä merkitsee sitä, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus käyttää ja hyödyntää tietoyhteiskunnan tarjoamia palveluita sekä hankkia eri elämäntilanteisiin soveltuvat tieto- ja viestintätekniset taidot”. 
	Pääministeri selvitti, että tietoyhteiskunta hallitusohjelman näkökulmasta tarkoittaa ennen kaikkea tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä. Niissä tulisikin hänen mukaansa olla tavoitteena myös ihmisten elämänlaadun sekä alueellisen ja sosiaalisen tasa-arvon lisääntyminen.
	Valtioneuvosto hyväksyi laajakaistastrategian (DNA Internet 29.01.2004)
	Valtioneuvosto on hyväksynyt joulukuussa julkistetun laajakaistastrategian, jonka tavoitteena on nostaa Suomen laajakaistaliittymien määrä miljoonaan vuoden 2005 loppuun mennessä. Suomi on tarkoitus nostaa Euroopan eturivin maaksi nopeiden tietoliikenneyhteyksien käytössä ja saatavuudessa.
	Strategian avulla valtioneuvosto pyrkii lisäämään palveluiden tarjontaa ja kilpailua laajakaistaverkoissa sekä laajakaistaliittymien kysyntää.
	Laajakaistamarkkinoita on strategian mukaan määrä kehittää markkinaehtoisesti. Julkista rahoitusta olisi tällöin saatavissa laajakaistayhteyksien luomiseksi lähinnä vain harvaanasutuille syrjäseuduille, joilla ei muuten synny riittävää kysyntää kaupalliselle laajakaistatarjonnalle. Valtion varojen ohella strategian toteuttamiseen on määrä käyttää kuntien ja EU:n varoja.
	Vanhasen hallitukselle hyvä arvosana

	(Nelonen 22.12.2003)
	Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) hallitus saa suomalaisilta hyvän arvosanan. Helsingin Sanomien tuoreessa mielipidekyselyssä 
	72% kansalaisista katsoo, että hallitus on onnistunut tehtävissään melko hyvin tai erittäin hyvin. Luku on kymmenen  prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen pääministerin Anneli Jäätteenmäen (kesk.) hallituksen kesäkuussa saama suosio.
	Vankinta hallituksen kannatus on hallituspuolueiden eli keskustan ja SDP:n äänestäjien joukossa, mutta hallituksen toiminta saa tunnustusta myös oppositiosta. Kokoomuksen  kannattajista 71 prosenttia on sitä mieltä, että hallituksen työ on ollut vähintään melko hyvää.
	Suomi, Ruotsi ja Kreikka patistavat ydinasevaltoja (Helsingin Sanomat 27.01.2004) 
	Ydinaseita säätelevä kansainvälinen järjestelmä on parhaillaan kovien paineiden alla. Ydinasesopimuksia olisi nyt syytä puolustaa ja vahvistaa, katsovat Suomen, Ruotsin ja Kreikan ulkoministerit Erkki Tuomioja, Laila Freivalds ja George Papandreou International Herald Tribune -lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan. Kirjoittajat ovat huolissaan ydinasesopimusten nykytilasta ja patistavat kansainvälistä yhteisöä vaalimaan ennen kaikkea ydinsulkusopimuksen uskottavuutta.
	Ydinsulkusopimus kattaa nyt 188 maata Kuuban ja Itä-Timorin liityttyä äskettäin. Ulkopuolella on vain kolme ydinaseita omistavaa maata, Israel, Intia ja Pakistan. Ulkoministerit toivovat niidenkin liittyvän sopimukseen ja alistavan kaikki ydinlaitoksensa Kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n valvontaan. Ydinsulkusopimuksen tarkoitus on estää ydinaseiden leviäminen, edistää ydinaseriisuntaa ja ydinenergian rauhanomaista käyttöä. Sopimusta avoimesti uhmaava Pohjois-Korea ja mahdollisesti ydinaseita havitteleva Iran vaarantavat ulkoministerien mielestä ydinaseiden leviämistä estävän sopimuksen.
	Ulkoministerien mielestä olisi tärkeää kehittää ydinaseiden tarkastuksia ja muuttaa ne täysin avoimiksi. Kaikkea ydinasekelpoista materiaalia ja ydinlaitoksia tulisi valvoa tehokkaasti ja monikansallisesti. EU:nkin tulisi keskustella asiasta.
	Eduskunnalta nuorille suunnattu verkkopalvelu (Digitoday 03.12.2003)
	Eduskunta julkisti joulukuussa nuorille suunnatun uudistetun Edusnet-verkkopalvelun, joka on verkkotietopankki eduskunnan toiminnasta, parlamentarismista ja politiikasta. Eduskunnan mukaan verkkopalvelussa on videoita, valokuvia, pelejä, äänilaskuri, budjettilaskuri ja paljon muuta. Videoiden kautta pääsee mukaan kyselytunnille tai seuraamaan Euroopan parlamentin istuntoa. Puheenvuoron saavat niin kansanedustajat kuin koululaisetkin.
	Eduskunta haluaa olla omalta osaltaan luomassa tietoyhteiskuntaa, jossa uusinta tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään hyväksi opetuksessa. 
	Edusnet www.eduskunta.fi/edusnet.
	Eduskunta uudisti verkkosivujaan

	(Digitoday 02.02.2004)
	Eduskunta avasi helmikuussa julkisilla verkkosivuillaan www.eduskunta.fi. uudistetun Uutisruudun.
	Uutisruutu kertoo eduskuntatapahtumista ja päivittäin ajankohtaisesta täysistunto- ja valiokuntatyöstä. Tiedotteet ja linkitykset lainsäädäntötyöhön ja asiakirjoihin helpottavat ajankohtaisen eduskuntatiedon löytymistä, eduskunnasta korostetaan.
	Tiedotepalveluun rekisteröitymällä kuka tahansa voi eduskunnan mukaan tilata maksutta sähköpostiinsa tiedoteseurannan. Eduskunnan verkkosivujen laajempi uudistustyö käynnistyy tämän vuoden aikana.
	Eduskunta haluaa istunnot internetiin
	(Helsingin Sanomat 02.12.2003)
	Eduskunnassa suunnitellaan istuntojen välittämistä suorana lähetyksenä internetissä. Istuntosalin tietoteknisiä uudistuksia selvittänyt eduskunnan työryhmä ehdottaa asiaa raportissaan, joka luovutettiin puhemiesneuvostolle.
	Työryhmä arvioi, että suora kuvalähetys internetin välityksellä - "sähköinen yleisölehteri" - voitaisiin teknisesti toteuttaa varsin kohtuullisin kustannuksin. Asia edellyttää vielä muun muassa sen selvittämistä, voidaanko Yleisradion kameroita ja kuvasignaalia käyttää hyväksi. Yleisradiolla on kiinteät kamerat istuntosalissa.
	Kansanedustajat ovat saamassa uudet, nykyistä kookkaammat ja monipuolisemmat näyttöruudut paikoilleen istuntosalissa. Ruuduilta voi lukea esimerkiksi käsittelyssä olevia asiakirjoja, mutta internetsivuja ei siinä ehdotuksen mukaan pääse selaamaan eikä käyttämään sähköpostia.
	Työministeriön verkkosivut huippusuosiossa

	(Digitoday 09.02.2004)
	Työministeriön verkkosivuilla, www.mol.fi, olevan paikkahakupalvelun käyttömäärät ovat erittäin suuria. Tammikuussa 2004 paikkahakuja tehtiin hakukoneen avulla yli 11 miljoonaa.
	Ministeriön mukaan haut lisääntyivät viime vuoden maaliskuusta noin 10 prosenttia. Luku ei kerro palvelun kävijämääristä, sillä sama henkilö voi tehdä yhdellä käyntikerralla useita hakuja. Haut tehtiin kuitenkin 385.000:lta eri työasemalta, ministeriöstä huomautetaan.
	Mol.fi:n uusi paikkavahtipalvelu on ministeriön mukaan myös otettu hyvin vastaan. Palvelu lähetti tammikuussa asiakkaille heidän oman tilauksensa perusteella lähes miljoona sähköpostiviestiä. Kukin viesti sisältää tiedon yhdestä tilaajaa kiinnostavasta, työnvälitysjärjestelmään tallennetusta uudesta työpaikasta. Tämän lisäksi asiakkaille lähetettiin sähköpostitse 9.084 työpaikkalistaa.
	Työnantajalle oikeus sähköpostien lukuun

	(Digitoday 05.12.2003)
	Hallitus hyväksyi joulukuussa työministeriön lakiesityksen yksityisyyden suojasta työelämässä. Työnantaja saa lain myötä rajoitetun oikeuden lukea työntekijänsä sähköposteja.
	Työministeriön mukaan uusien säännösten tavoitteena on, että työntekijän luottamuksellisten sähköpostiviestien salaisuus ei vaarannu ja että työnantajalle kuuluvat, välttämättömät viestit voidaan työntekijän estyneenä ollessa saada työnantajan käyttöön. 
	Lähtökohtaisesti työnantajan on tarjottava työntekijälle mahdollisuus luovuttaa yritykselle kuuluvat viestit. Jos työntekijä ei käytä mahdollisuuksiaan uuden lain mukaan työnantaja voi selvittää, onko työntekijälle hänen poissa ollessa lähetetty tai onko hän lähettänyt työnantajalle kuuluvia viestejä. 
	Eduskunnalle esiteltävässä laissa säädetään myös työntekijöiden huumetestausta sekä ja työnantajan oikeudetta käyttää kameravalvontaa. 
	Lääkäreille velvollisuus ilmoittaa ajokyvyn heikentymisestä (MTV3, 05.12.2003) 
	Lääkärit joutuvat ensi syyskuusta lähtien tekemään ilmoituksen, jos potilaan ajokyky on heikentynyt pysyvästi. Lääkärit itse eivät haluaisi ilmiantajiksi.
	Lääkäreille tulee velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos potilaan terveydentila on heikentynyt pysyvästi niin, ettei tällä pitäisi olla enää oikeutta ajokorttiin. Eduskunta on hyväksynyt kiistellyn lainmuutoksen äänin 108-74. Hallitus oli alunperin ehdottanut lääkäreille vain oikeutta ilmoituksen tekemiseen, mutta eduskunta muutti sen velvollisuudeksi. 
	Lääkäriliitossa vaatimusta pidetään huonona. Velvoite iskee suoraan lääkärin ja potilaan suhteen luottamuksellisuuteen. Lääkäriliiton mukaan ilmoitusvelvollisuus saattaa johtaa siihen, että etenkin ikääntyvät potilaat eivät enää uskalla hakeutua vaivojensa kanssa hoitoon pelätessään sairauden johtavan ajokortin menetykseen. 
	Poikien ympärileikkaukset julkiseen terveydenhuoltoon 
	(Helsingin Sanomat 12.02.2004)
	Uskonnollisten ja kulttuuristen perinteiden vuoksi tehtävät poikien ympärileikkaukset pitäisi sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän mielestä rinnastaa julkisessa terveydenhuollossa lääketieteellisin perustein tehtäviin ympärileikkauksiin. Työryhmän mielestä ympärileikkauksista perittävät erilliset maksut lisäisivät turhaa byrokratiaa ja voisivat johtaa epätasa-arvoiseen käytäntöön.
	Poikien ympärileikkauksia saisi tehdä vain laillistettu tai luvan saanut lääkäri huoltajan suostumuksella. Myös pojan mielipide olisi otettava huomioon silloin, kun se hänen ikänsä ja kehitystasonsa puolesta on mahdollista.
	Suomessa tehdään noin 200 poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta vuodessa. Julkisen terveydenhuollon käytännöt eri sairaanhoitopiireissä ovat olleet kirjavia. Suurin osa sairaanhoitopiireistä on katsonut etteivät ne kuulu julkiseen terveydenhuoltoon.
	Työryhmä ehdottaa alkolukon käyttökokeilua

	(Helsingin Sanomat 29.01.2004) 
	Työryhmä ehdottaa alkolukolle kolmivuotista käyttökokeilua, joka alkaisi ensi vuoden alusta. Alkolukko olisi vapaaehtoinen vaihtoehto rattijuopumuksesta tai törkeästä rattijuopumuksesta määrätylle ehdottomalle ajokiellolle. Kuljettajan olisi käytettävä alkolukkoa vähintään vuosi. Kokeilu edellyttäisi erikseen säädettyä lakia sekä muutosta tieliikennelakiin.
	Alkolukko on laite, joka estää ajoneuvon käynnistymisen, jos kuljettajan hengitysilmassa on alkoholia veren 0,2 promillen pitoisuutta vastaava määrä. 
	EUROOPAN UNIONI

	Euroopan parlamenttiin valitaan Suomesta 14 jäsentä (Oikeusministeriö 05.02.2004)
	Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten määrä vähenee kahdella EU:n laajenemisen vuoksi. Uusien maiden liittymistä koskevan sopimuksen mukaisesti Suomesta valitaan seuraavaksi vaalikaudeksi Euroopan parlamenttiin 14 jäsentä, kun heitä nyt on 16. Euroopan parlamentin kokonaispaikkamäärä on 732.
	Jäätteenmäki lähtee ehdolle EU-vaaleihin

	(Helsingin Sanomat 22.02.2004) 
	Entinen pääministeri, kansanedustaja Anneli Jäätteenmäki (kesk) on lähdössä ehdokkaaksi kesäkuun EU-vaaleihin. Jäätteenmäki kertoi ratkaisustaan Helsingin Sanomille.
	Keskustassa on jännittyneesti odotettu, suostuuko Jäättenmäki puoluejohdon pyyntöihin. Puoluehallitus nimeää loput kahdeksan ehdokasta ensi torstaina.
	Puoluesihteeri Eero Lankia pitää Jäätteenmäen ilmoitusta hyvänä uutisena. "Annelin ehdokkuutta on toivottu puolueessa laajasti. Keskustalla on intressi saada vaaleihin valovoimaisia ehdokkaita."
	Lankia myöntää, että 3. maaliskuuta alkava Irak-oikeudenkäynti tuo tilanteeseen oman lisänsä. "Oikeudenkäynti on, eikä kukaan tiedä lopputulosta, mutta mielestäni se ei saa mitenkään rajoittaa Annelin kansalaisoikeuksia."
	EU-jäsenyyden nettohinta 23 euroa suomalaista kohti (Helsingin Sanomat 10.02.2004)
	EU-jäsenyyden nettohinta on tänä vuonna € 23 suomalaista kohti. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan Suomi on tänä vuonna nettomaksaja, eli se maksaa EU:lle enemmän rahaa kuin mitä se saa Brysselistä takaisin. 
	Esimerkiksi kehitysyhteistyöstä jokainen suomalainen maksaa yli nelinkertaisesti sen, mitä EU tulee kansalaiselle maksamaan, noin € 105.
	Suomen huolena on, että laajentumisen myötä nettomaksumme odotetaan moninkertaistuvan. VM:n laskelmien mukaan Suomen nettomaksuosuus Euroopan unionille kasvaa vuoteen 2006 mennessä yli kolminkertaiseksi. 
	Suomi rajoittaa uusien EU-maiden kansalaisten vapaata liikkuvuutta 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 03/2004)
	Suomi aikoo rajoittaa EU:n uusien jäsenvaltioiden kansalaisten vapaata liikkuvuutta Suomen työmarkkinoilla kahden vuoden ajan. 
	Siirtymäajat koskevat kaikkia uusia jäsenmaita Maltaa ja Kyprosta lukuun ottamatta. Lain vaikutusta ryhdytään heti seuraamaan. Laki ei koskisi mm. niitä Suomessa jo työskenteleviä, joilla on vähintään vuoden yhtämittaisesti voimassa oleva oleskelu- ja työlupa. 
	Siirtymäajat perustuvat nykyisten ja tulevien EU-maiden huhtikuussa 2003 allekirjoittamaan liittymissopimukseen. Sen mukaan nykyiset jäsenmaat voivat soveltaa näihin kahdeksaan maahan työvoiman vapaassa liikkuvuudessa kahden vuoden siirtymäaikaa. Kyseisten maiden kansalaisille on viime vuosina myönnetty vuosittain 8.000-10.000 työlupaa, joista suurin osa on väliaikaisia.
	EU selvitti huippukokouksensa pikavauhtia

	(Helsingin Sanomat 12.12.2003) 
	EU:n huippukokouksen asialista käytiin pikavauhtia läpi. Italian pääministeri Silvio Berlusconi  ilmoitti pian puolenpäivän jälkeen, että päätöslauselmat kokouksesta on hyväksytty.
	Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) kertoi, että Euroopan unionin huippukokous eli Eurooppa-neuvosto päätti perjantaina mm. EU:n kasvualoitteesta käytännöllisesti katsoen keskusteluitta. ”Eurooppa-neuvostossa ei oikeastaan ollut mitään yllätyksiä. Asiat oli sovittu”, Vanhanen sanoi. 
	Kyse on yhdestä EU:n nopeimmista huippujohtajien tapaamisista. Suomalaisten diplomaattien mukaan vain Helsingin huippukokouksessa 1999 varsinaiset asiat saatiin käytyä nopeammin läpi. 
	Huippukokouksen painavin päätös koski EU:n kasvualoitetta ja siihen liittyvää ns. pikaohjelmaa. Eurooppa-neuvosto hyväksyi paketin, johon kuuluu liikenne-, energia- ja tutkimushankkeita. 
	Suomesta listalla ovat Turun-Vaalimaan moottoritie sekä nopean rautatieyhteyden rakentaminen Helsingistä Venäjän rajalle. Myös Itämeren moottoritieksi kutsuttu meriyhteyksien parantaminen on mukana, mikä tarkoittaa Suomessa satamien kapasiteetin lisäämistä. Huippukokous päätti lopullisesti rajavalvontaviraston perustamisesta. Tavoitteena on, että virasto aloittaisi toimintansa vuoden 2005 alussa. Sijoituspaikasta ei ole päätöstä, vaan se riippuu Italian hieroman laajemman virastopaketin kohtalosta. 
	EU:n tartuntatautivirastosta yksimielisyys

	(Helsingin Sanomat 02.12.2003)
	Euroopan unionin terveysministerit pääsivät yksimielisyyteen EU:n tartuntatautiviraston perustamisesta. Jos EU:n parlamentti hyväksyy viraston, se voi aloittaa toimintansa mahdollisesti jo ensi syksynä.
	"Jos ensi talvena puhkeaa sarsin kaltainen epidemia, päätä ei silitellä, ellei virastoa saada perustetuksi", Suomea kokouksessa edustanut peruspalveluministeri Liisa Hyssälä (kesk) arvioi.
	Hänen mukaansa kaikki EU-ministerit toivoivat tartuntatautivirastolle mahdollisimman nopeata käsittelyä. Sen vuoksi ministerit rajasivat viraston tehtävät aluksi vain tartuntatauteja koskevien toimien koordinointiin. Noin sadan hengen viraston on tarkoitus toimia yhteistyössä kansallisten tartuntatautiviranomaisten sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n kanssa.
	Suomi saa EU:n kemikaaliviraston 

	(Yle Online 14.12.2003)
	Suomi saa Euroopan unionin kemikaaliviraston aiemmin tavoittelemansa elintarvikeviraston sijaan. Kemikaaliviraston sijoittaminen Suomeen sisältyy virastopakettiin, jonka puheenjohtajamaa Italia esitteli huippukokoukselle.
	Suomi ja Italia väänsivät vuosikausia kättä siitä, sijoitetaanko elintarvikevirasto Parmaan vai Helsinkiin. 
	Myös kemikaalivirastosta on tulossa suhteellisen suuri, elintarvikeviraston kokoinen. Viraston työntekijämäärä noussee yli 200:n vuoteen 2011 mennessä. Pääministeri Matti Vanhasen mukaan virasto aloittaa toimintansa 2 - 3 vuoden kuluessa. 
	Kemikaalivirasto valvoo kaikkia Euroopan markkinoilla olevia aineita. Samalla se kerää tietoa aineiden vaarallisuudesta rekistereihinsä. Lääkkeillä ja esimerkiksi elintarvikkeiden lisäaineilla on kuitenkin oma valvontajärjestelmänsä. 
	Euroopan unioni sai solmittua sijoituspaketin, jonka perusteella peräti 10 virastoa sijoitetaan unionin jäsenmaihin. Yhden viraston paikkaa ei vielä päätetty, mutta sen saanee joku uusista jäsenmaista. 
	- Kemikaalivirasto Suomelle, sijoituspaikkaa ei ole päätetty.
	- Elintarvikevirasto Italian, Parmaan
	- Kalastusvirasto Espanjan, Vigoon
	- Meriturvallisuusvirasto, Portugalin Lissaboniin
	- Tietoturvavirasto Kreikkaan, sijoituspaikkaa ei ole päätetty
	- Lentoturvavirasto, Saksan Kölniin
	- Rautatievirasto Ranskan, Lilleen tai Valenciennes'een
	- Tartuntatautivirasto Ruotsiin, sijoituspaikkaa ei ole päätetty
	- Rasismia ja ihmisoikeuksia käsittelevä, virasto Itävallan Wieniin (Rasismiyksikkö toimii jo)
	- EU:n syyttäjävirasto Hollannin, Haagiin (toimii jo)
	- Poliisikoulu, Britannian Lontooseen
	- Rajavalvontaviraston sijoitusmaasta, ei päätöstä. Mahdollisesti johonkin uuteen jäsenmaahan. 
	Suomalaiset eivät lämpene EU-armeijalle 

	(Yle Online 15.02.2004)
	Suomalaisten mielestä Euroopan unioni ei tarvitse omaa armeijaa. EU-armeijan perustamista kannattaa vain noin joka viides suomalainen.
	Helsingin Sanomien julkistaman Taloustutkimuksen mittauksen mukaan 70 prosenttia kansasta ei kannata EU-armeijan perustamista, 18 prosenttia kannattaa sitä ja 12 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa asiaan. 
	Myös suuri enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista vastustaa euroarmeijaa. Jyrkintä vastustus on vasemmalla ja vihreiden joukossa. 
	Suomalaiset mielestään huonoiten perillä EU:n perustuslaista
	(Helsingin Sanomat 17.02.2004)
	Suomalaiset ovat omasta mielestään huonoiten informoituja EU:n tulevasta perustuslaista, käy ilmi komission tiistaina julkaisemasta mielipidekyselystä. Kun keskimäärin joka neljäs 25:n nykyisen ja tulevan jäsenmaan kansalainen sanoi saaneensa perustuslaista hyvin tietoa, oli suomalaisista samaa mieltä vain 13 prosenttia. Peräti 87 prosenttia suomalaisista sanoi olevansa huonosti informoitu perustuslaista.
	Suomalaisten vastausten kanssa on ristiriidassa se, että he tietävät perustuslaista muita eurooppalaisia enemmän. Kun kansalaisilta kysyttiin yksittäisiä kysymyksiä perustuslaista, he kuuluivat parhaiten asian tuntevien luokkaan. Myös aiemmin suomalaiset ovat pärjänneet loistavasti EU-tietoa kysyttäessä. "Todellisuudessa suomalaiset ovat parhaiten informoituja. Ehkä se on niin, että kun alkaa tietää jostain asiasta, sitä haluaisikin tietää vielä enemmän", komission tiedottaja Stefaan de Rynck tulkitsee tiistaista tutkimustulosta.
	EU ja USA sopivat matkustajatietojen luovutuksesta (Digitoday, 18.12.2003)
	Yhdysvaltojen kotimaan turvallisuus -virasto kertoi päässeensä sopimukseen Euroopan unionin kanssa eurooppalaisten lentomatkustajien tietojen luovuttamisesta. Yhdysvallat saa jatkossa käyttöönsä terrorismin ehkäisyn nimissä lentoyhtiöiden matkustajarekisterin.
	Yhdysvaltojen ja EU:n vuoden jatkuneet neuvottelut lentoyhtiöiden matkustajarekisterien luovuttamisesta viranomaiskäyttöön on päättynyt. Homeland Security -viraston johtajan Tom Ridgen mukaan yhteisymmärryksessä tehty sopimus osoittaa, että EU ja USA jakavat samat tavoitteet lentoliikenteen ja ihmisten turvaamisessa. 
	EU-maat sitoutuvat luovuttamaan USA:n viranomaisille maahan matkaavien kansalaistensa henkilötietoja. Viranomaiset saavat käyttöönsä listan, joka sisältää 34 tärkeintä tietoa matkaajista.
	Kolmen vuoden tietojenluovutussopimus menee vielä europarlamentin tarkistettavaksi. Uudet neuvottelut käynnistyvät kahden ja puolen vuoden kuluttua.
	Vanhanen: Suomi valmis auttamaan EU-mata (Helsingin Sanomat 02.12.2003)
	Suomi on valmis auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta toista EU-maata, katsoo pääministeri Matti Vanhanen (kesk).
	Vanhanen kirjoittaa tiistain Hufvudstadsbladetin kolumnissa, että solidaarisuuden pitää unionissa kehittyä niin, että hyökkäys yhtä jäsenmaata vastaan itsestään selvästi nähdään hyökkäyksenä koko unionia vastaan.
	"Myös liittoutumaton Suomi haluaa ja pystyy antamaan apua. Solidaarisuus jäsenmaiden välillä määrittelee millaista apua annetaan ja miten sitä annetaan", kirjoittaa Vanhanen.
	Vanhanen korostaa silti, ettei EU ole sotilasliitto, koska EU-jäsenyys ei tuo mitään automaattisia mekanismeja sotilaallisen avun antamiseksi ja vastaanottamiseksi.
	"Sitä varten on Nato, niille jotka haluavat sen jäseniksi. Nato antaa jäsenilleen konkreettisia turvallisuustakuita," Vanhanen neuvoo.
	Suomi sai liittoutumattomien tuen

	(MTV3, 04.12.2003)
	Suomi on saanut muiden liittoutumattomien EU-maiden tuen ehdotukselleen, joka koskee unionin keskinäisiä turvatakuita. Näin kertoi ulkoministeri Erkki Tuomioja Brysselissä tänään.
	Ehdotus tulisi korvaamaan Italian luonnosteleman mallin EU:n perustuslain pykäläksi. Italian tekstin mukaan jäsenmaat olisivat velvollisia antamaan toisilleen sotilaallista ja muuta apua hyökkäyksen tapahtuessa. 
	Suomi ja liittoutumattomat Ruotsi, Irlanti ja Itävalta tarjoavat tilalle muotoilua, jossa sotilaallisen ja muun avun antamisesta ja pyytämisestä päättää jokainen jäsenmaa itse. 
	Pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti tänään, että Suomi ei hyväksy Italian tekemää ehdotusta vaan haluaa ratkaisun joka sopii paremmin liittoutumattomille maille. 
	Suomi hyväksyy EU:n turvatakuut

	(Helsingin Sanomat 12.12.2003)
	Suomi on päättänyt hyväksyä EU-maiden keskinäiset turvatakuut. Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) arvioi torstaina, että EU:n tiivistyminen vakauttaa Eurooppaa ja vahvistaa näin myös Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.
	Myöhään torstaina Vanhanen vihjasi Brysselissä, että Suomen kannattaisi harkita osallistumista myös EU:n rakenneyhteistyöhön, joka on turvatakuiden ohella EU:n tiivistyvän sotilasyhteistyön kulmakivi. Rakenneyhteistyö tarkoittaa joukkojen valmistamista vaativia kriisinhallintaoperaatioita varten. ”Henkilökohtainen kanta on se, että rakenteellinen yhteistyö on osa kriisinhallintaa. Minusta meidän kannattaa pyrkiä sinne mukaan, mutta lopullinen kanta määräytyy sen jälkeen, kun nähdään, miksi se todella muodostuu”, Vanhanen sanoi.
	Turvatakuuartiklan mukaan EU-maat ovat velvoitettuja auttamaan toisiaan hyökkäystä vastaan. Artiklaan lisättiin kuitenkin tiistaina lievennys, jonka mukaan velvoite ei vaikuta ”tiettyjen jäsenmaiden turvallisuuspolitiikan erityisluonteeseen”.
	EU:n patenttivyyhti uhkaa venyä yli eurovaalien (Digitoday 02.12.2003) 
	EU:n ministerineuvosto siirsi äänestystään tietokoneohjelmien patentoitavuudesta ensi keväälle. Tämä tarkoittaa sitä, että direktiiviesitys on vaarassa joutua parlamentin toiseen käsittelyyn vasta eurovaalien jälkeen, arvioi Euroopan parlamentin jäsen Uma Aaltonen (Vihreät/EVA).
	Aaltonen sanoo olevansa huolissaan siitä, kuinka vahvasti parlamentin uusi kokoonpano pystyy aikanaan puolustamaan kantaansa neuvostoa vastaan. 
	Hänen mukaansa direktiivin vaikutukset eivät koske pelkästään Eurooppaa, vaan sillä vaikutetaan ratkaisevasti siihen, voidaanko digitaalista kuilua koskaan sulkea etelän ja pohjoisen väliltä. 
	Direktiiviesitys tietokoneohjelmien patentoitavuudesta sai syksyllä aikaan erään parlamentin historian voimakkaimmista lobbausrynnistyksistä. Nyt esitys odottaa käsittelyään neuvostossa. 
	Sekä eurooppalaisen tietotekniikan pk-sektori että vapaan ohjelmistokoodin kehittäjät ovat huolissaan neuvoston tulevasta päätöksestä: jos neuvosto palaa takaisin komission alkuperäiseen esitykseen, palvelisi direktiivi tällöin vain muutamaa kansainvälistä suuryritystä.
	EU moittii Suomea ja kahdeksaa EU-maata hidastelusta yksityisyyslaissa
	(Digitoday, 05.12.2003)
	Euroopan Unionin komissio ilmoitti ryhtyvänsä toimiin Suomea ja kahdeksaa muuta EU-maata vastaan, koska nämä eivät lokakuun loppuun mennessä muuttaneet kansallista lainsäädäntöä EU:n 15 jäsenvaltion hyväksymän sähköisen yksityisyydensuojan - e-yksityisyysdirektiivin - mukaiseksi.
	Suomen lisäksi EU:n tulilinjalla ovat Ruotsi, Saksa, Ranska, Belgia, Hollanti, Portugali, Luxemburg ja Kreikka.
	Tietoliikennekomissaari Erkki Liikanen kehotti Reutersin mukaan kaikkia direktiiviä vielä toteuttamattomia jäsenvaltioita tekemään sen viivyttelemättä. Jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa saada uusi direktiivi voimaan, tai ne voivat huomata joutuneensa vastaajanpaikalle Euroopan Unionin tuomioistuimeen.
	Uusi direktiivi tiukentaa henkilökohtaisten tietojen suojaa internetissä ja tarjoaa uusia eväitä roskapostia vastaan.
	EU ajaa laajakaistaa tuomioistuinuhalla

	(Digitoday 22.12.2003)
	Euroopan unionin virkailijat uhkaavat vetää seitsemän maata EU:n tuomioistuimeen koska ne eivät ole vapauttaneet olemassa olevia televerkkoja kilpailuun. EU päätti jo vuoden 2002 alussa, että kaikkien jäsenmaiden on annettava teleregulaattoreilleen valtuudet avata puhelinverkot kilpailulle.
	Alun perin jäsenmaiden oli määrä saattaa telekilpailulainsäädäntö voimaan 25. heinäkuuta mennessä. Monessa maassa prosessia ei ole edes aloitettu. Nyt EU vaatii selvitystä seitsemältä jäsenmaalta kahden kuukauden kuluessa tai muuten niitä uhkaa haaste EU-tuomioistuimeen. Tällä hetkellä kilpailua haetaan erityisesti laajakaistamarkkinoille.
	Jarrumaiden joukossa ovat muun muassa Saksa ja Ranska, joissa kilpailu vaikuttaisi voimakkaasti valtion suureksi osaksi omistamaan valtaoperaattoriin. Muut jälkijunassa kulkevat maat ovat Belgia, Hollanti, Kreikka, Luxemburg ja Portugali.
	Suomi EY-tuomioistuimeen pakkausdirektiivistä (Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Suomi joutuu EY:n tuomioistuimeen pakkausjätedirektiivin rikkomisesta. EU:n komission mukaan Suomi loukkaa pakkauksista ja pakkausjätteistä annettua direktiiviä. Komissio katsoo Suomen tölkkien ja pullojen kierrätysjärjestelmän syrjivän tuontia ja pieniä valmistajia. 
	Komission mielestä Suomi ei ole vienyt järjestelmää koskevia säännöksiä lainsäädäntöönsä riittävällä tavalla. Kanteessa viitataan myös siihen, että Suomessa tölkeille ja pulloille on vain yksi kierrätysjärjestelmä. EU:n direktiivin mukaan järjestelmän pitäisi olla avoin uusille tulijoille, eikä se saa syrjiä tuontituotteita. Komissio on jo aiemmin huomauttanut, että Suomen järjestelmä syrjii tuontia ja pienempiä valmistajia ja on suurten panimoitten käsissä. Suomella on kuukausi aikaa vastata kanteeseen
	Rakennejärjestelyjä helpottava eurooppayhtiömuoto käyttöön lokakuussa 2004
	(Oikeusministeriö, 02.012.2003)
	Eurooppayhtiötä koskeva EU-lainsäädäntö tulee voimaan 8.10.2004. Eurooppayhtiö perustuu EU:n eurooppayhtiöasetukseen ja sitä täydentävään kansalliseen yhtiölainsäädäntöön. 
	Eurooppayhtiö (SE) on uusi eurooppalainen ylikansallinen yhtiömuoto. Unionintason sääntely mahdollistaa suomalaisten julkisten osakeyhtiöiden siirtymisen pois Suomesta eurooppayhtiöksi sulautumisen kautta. Vastaavasti Suomeen rekisteröitävä eurooppayhtiö voi siirtyä pois Suomesta ja ulkomainen yhtiö voi siirtyä Suomeen. Muilta osin eurooppayhtiö muistuttaa kunkin EU-valtion kansallisia julkisia osakeyhtiöitä. Eurooppayhtiö tunnustetaan kaikissa EU-valtioissa. 
	Henkilöstön tiedonsaantioikeudesta ja oikeudesta osallistua eurooppayhtiön hallintoon säädetään EU:n direktiivissä, jonka voimaan saattamista valmistellaan erikseen työministeriön neuvotteluryhmässä, jonka määräaika päättyy kevättalvella 2004. Käytännössä eurooppayhtiötä ei voida rekisteröidä Suomessa ennen työlainsäädännön muutoksen voimaantuloa. 
	Eurooppayhtiöasetuksessa säädetään yhtiön perustamisesta, kotipaikan siirrosta ja yhtiömuodon muutoksesta. EU-asetuksen mukaan eurooppayhtiötä kohdellaan vastaavalla tavalla kuin sen kotipaikan lain mukaista julkista osakeyhtiötä. Eurooppayhtiöön sovelletaan siten esimerkiksi verotusta, työsuhteita ja työoloja, kilpailuolosuhteita, kuluttajansuojaa, ympäristösuojelua, immateriaalioikeuksia ja yhtiön maksukyvyttömyyttä koskevaa kansallista ja EU-sääntelyä vastaavalla tavalla kuin muihin yhtiöihin. 
	Eurooppayhtiömuodolla ei ole välittömiä vaikutuksia osakkaiden ja muiden sijoittajien asemaan, jos näiden oikeudet yhtiön perustamisessa ja kotipaikan siirrossa varmistetaan oikeusministeriön työryhmän kaavailemalla tavalla (mm. sulautumista tai kotipaikan siirtoa vastustavan oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista). 
	Pekkarinen: EU:n biosähkötavoite Suomelle kova (Yle Online 10.02.2004)
	Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen epäilee, ettei Suomi pääse nykytoimillaan EU:n asettamaan biosähkötavoitteeseen. EU-direktiivin mukaan Suomen olisi vuoteen 2010 mennessä tuotettava 31,5 % kulutetusta sähköstään uusiutuvilla energialähteillä, kuten bioenergialla, tuuli- ja vesivoimalla. Ilmastonmuutosseminaarissa puhuneen Pekkarisen mielestä tavoite on tärkeä, mutta urakka on kova. 
	Kauppa- ja teollisuusministeriön mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttäisi, että kaksi kolmasosaa kotitaloussähkön kulutuksesta katettaisiin biosähköllä. Tällä hetkellä tavoitteesta ollaan useiden prosenttiyksikköjen päässä. 
	OECD-maiden energiajärjestö IEA antoi puolestaan tiistaina kiitosta Suomen energiapolitiikalle. IEA:n mielestä maamme energiapolitiikkaa on hoidettu hyvin. Kehuja saivat mm. energiahuollon monipuolisuus ja uusiutuvan energian runsas hyödyntäminen. IEA kiitteli niin ikään Suomen kykyä luoda energiajärjestelmä, jossa toimitusvarmuus on turvattu, vaikka maassa on vähemmän energialähteitä kuin monissa muissa OECD-maissa.
	E111-lomake kortille

	(Expatrium uutiskirje 08/2003)
	Ensi kesästä lähtien loppuu Eu-maiden välillä matkustavalta unionin asukkaalta paperilomakkeiden mukana kantaminen. Kun vielä nyt lyhyen oleskelun aikana äkilliseen sairaanhoitoon toisessa maassa hakeutuvalla tulee olla E111-lomake mukanaan, riittää kesäkuusta 2004 lähtien, että lompakossa on uusi yhdenmukainen eurooppalainen sairaanhoitokortti. Kortin käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, joten lienee syytä varautua pieniin alkukankeuksiin.
	Eurooppalaisen sairaanhoitokortin tekniset ominaisuudet ja ulkoasu:
	http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_276/l_27620031027fi00040018.pdf 
	Lemmikin passi ja tunniste

	(Expatrium uutiskirje 08/2003)
	Euroopan unioni haluaa varmentaa lainsäädännöllään myös lemmikkieläinten (kissojen, koirien ja frettien) vapaan liikkumisen alueellaan. 3.7.2004 tulee jokaisella lemmikkituristilla olla unionin maissa kulkiessaan oma lemmikkieläimen todistus sekä lisäksi tunnisteena joko mikrosiru tai tatuointi. 
	Lemmikkieläimen todistus on sinikantinen passiasiakirja, joka oikeuttaa vapaaseen liikkumiseen unionimaissa Britanniaa, Irlantia ja Ruotsia lukuun ottamatta. Passista löytyvät tiedot ja kuvaus lemmikistä, tämän rokotuksista ja lääkityksistä sekä tiedot omistajista. Dokumenttiin on varattu paikka passikuvalle, joka on toki vapaaehtoinen.
	Lemmikkien passin tekniset ominaisuudet ja ulkoasu:
	http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fi/oj/dat/2003/l_312/l_31220031127fi00010013.pdf 
	Uudet EU-maat haluavat näkyville euroissa

	(MTV3, 02.12.2003)
	Vappuna EU:hun liittyvät maat, kuten Malta ja Kypros haluavat itsensä näkyviin euro-rahoihin mahdollisimman nopeasti. Operaatio voi kuitenkin viedä vuosikymmenen loppuun.
	Vappuna EU:hun liittyvät uudet maat haluavat eurot käyttöön mahdollisimman nopeasti. Tähän joukkoon kuuluvat myös Malta ja Kypros. Niillä on kuitenkin yksi tavoite muita enemmän: saarivaltiot haluavat itsenä näkyviin euro-rahoihin.
	Kyproksen ja Maltan johtajat ovat käyneet taistoon omien valtioidensa saamiseksi näkyviin euro-rahojen karttakuviin. Kyproslaisten mielestä se on aivan oikein. ”Kyllä Kyproksen pitää näkyä. Kyseessähän on yhteinen raha”, kyproslainen Lakis Christodoulou sanoo.
	Vaikka EU-jäsenyys alkaa vappuna, Kyproksella maksetaan omilla punnilla vielä ainakin pari vuotta. Kyproksen ja Maltan saaminen rahoihin vienee vieläkin kauemmin. Ehkä ne nousevat merestä vasta seuraavan seteliuudistuksen yhteydestä, vuosikymmenen lopulla.
	TALOUS
	OECD ennustaa Suomelle vahvaa kasvua 

	(Yle 24 Online 26.11.2003)
	Suomen kokonaistuotanto kääntyy ensi vuonna aiemmin arvioitua nopeampaan kasvuun, uskoo OECD tuoreessa talouskatsauksessaan. Kasvua kiihdyttää maailmantalouden elpyminen.
	OECD uskoo Suomen talouden kasvavan 3,4 prosentin vauhtia. Kasvuvauhdin arvioidaan pysyvän hyvänä myös vuonna 2005. Tänä vuonna bruttokansantuote kasvaa OECD:n mukaan kuitenkin selvästi valtiovarainministeriön ennustetta hitaammin. OECD arvioi kasvun hidastuvan tänä vuonna 2,2 prosentista tasan yhteen prosenttiin. Talouskasvu on tänä vuonna kotimaisen kysynnän varassa, mutta ensi vuonna vienti elpyy ja kiihdyttää kasvua, OECD uskoo. 
	Ministeriö ennusti pari viikkoa sitten Suomen talouskasvun yltävän tänä vuonna 1,4 prosenttiin. Ensi vuoden kasvuksi ennustettiin 2,7 prosenttia. 
	Hackmanin hallitus hyväksyi italialaistarjouksen (Digitoday 02.12.2003)
	Muotoilu- ja suurkeittiöyhtiö Hackmanin hallitus suosittelee italialaisen Ali Groupin tekemän ostotarjouksen hyväksymistä. Tämä tarkoittaa Hackmanin myymistä italialaisyhtiölle.
	Ali Group teki viime viikolla Hackmanista ostotarjouksen, joka on € 37,50 osakkeelta. Ruotsalaisen pääomasijoitusyhtiön Nordic Capitalin aiemmin tekemä tarjous oli € 33 osakkeelta.
	Suurkeittiökalusteita valmistava italialaisyhtiö ilmoitti suoraan viime viikolla, että se on kiinnostunut vain Metoksesta eli suurkeittiöbisneksestä. Muun muassa taidelasia tuottavan Iittalan se panee myyntiin.
	SantaPark kituu yhä talouskurimuksessa

	(Nelonen 23.12.2003)
	Joulupukin kotiluolan SantaParkin vaikeudet jatkuvat. Huvipuistoyhtiö tekee tänäkin vuonna tappiota, ja viime päivien suurin kohu on noussut tonttujen irtisanomisista. Uusi toimitusjohtaja aikoo uudistaa luolan bisneksiä ja muuttaa huvipuiston muistuttamaan aiempaa enemmän suomalaista joulua.  
	Pelejä ja karuselleja, siinä viisi vuotta sitten avatun SantaParkin tarjonta englantilaisturisteille. ”Pidimme Rekiretkestä ja lapset pitivät erityisesti Petteri Punakuono -laitteesta, mutta täällä ei ole oikeastaan paljon tekemistä ja kaikki on melko kallista”, ynnää brittituristi Shelley Henry.
	Turistien tyytymättömyys näkyy SantaParkin tuloksessa. Yhtiö ei ole vielä kertaakaan päässyt voiton puolelle, vaikka tulos paranee hieman vuosi vuodelta. Tänä vuonna tappiota tehdään € 200.000.
	SantaParkin kävijämäärä on noussut hieman tänä vuonna. Tänä vuonna elämysluolassa käy noin 50.000 turistia, kun viime vuonna maksavia asiakkaita kävi noin 46.000. Suurimmat turistiryhmät saapuvat Englannista, Ranskasta ja Venäjältä.
	Uudenkaupungin autotehtaan tulevaisuus on vaakalaudalla (Taloussanomat 05.12.2003)
	Saksalainen ThyssenKrupp ei aio lisätä omistusosuuttaan Metso-konserniin kuuluvassa Valmet Automotivessa tämän vuoden aikana.
	”Porschen tilausmäärät eivät enää riitä perustelemaan ostoa, eikä Valmet ole onnistunut saamaan uusia tilauksia niiden tilalle, totesi ThyssenKrupp Automotiven johtaja Jürgen Harnisch eilen uutistoimisto Vwd:lle. 
	Saksalaiskonserni osti kaksi vuotta sitten kymmenen prosenttia Valmet Automotivesta ja sopi tuolloin mahdollisuudesta ostaa loputkin tämän vuoden loppuun mennessä.
	Nykyisestä omistusosuudesta yhtiö pitää toistaiseksi kiinni. Neuvotteluja jatketaan vielä ensi vuoden puolella, Harnisch täydensi myöhemmin.
	Uudenkaupungin autotehdas on ollut entistä kipeämmin vahvan strategisen kumppanin tarpeessa sen jälkeen kun Saabin tuotanto tehtaalla loppui keväällä. Myös Porsche Boxterin tuotantomäärät ovat laskeneet.
	Rolls Royce siirtää tuotantoa Raumalle 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Brittiläinen Rolls Royce aikoo keskittää potkurilaitetuotantonsa Rauman-tehtaalleen. Päätös tuo 40 uutta työpaikkaa yhtiön omalle tehtaalle ja alihankintayrityksiin. 
	Rolls Royce lopettaa laivojen potkurilaitteiden valmistamisen Vancouverin-tehtaallaan Kanadassa ja siirtää sen tuotannon Raumalle. Tuotanto Rauman-tehtaalla nousee noin kolmanneksella nykyisestä.
	Finnair keskeyttää lomautuksia lentojen määrän kasvun vuoksi 
	(Taloussanomat 05.12.2003)
	Lentoyhtiö Finnair on keskeyttänyt matkustamohenkilökunnan eli lentoemäntien ja stuerttien lomautukset toistaiseksi. Yhtiön muun henkilöstön lomautukset ja irtisanomiset jatkuvat suunnitellusti.
	Ryanair lopettaa lentonsa Suomen ja Ruotsin välillä (MTV3, 03.12.2003)
	Irlantilainen halpalentoyhtiö lopettaa liikenteen Tampereen ja Tukholman Skavstan välillä ensi kuun puolivälissä. Lopettamista perustellaan matkustajien vähäisyydellä. Ryanair lopettaa muutamia reittejä myös muualla Euroopassa
	Ryanair jatkaa kuitenkin lokakuussa aloittamaansa liikennöintiä Tampereen ja Lontoon välillä. Samalla kun yhtiö lopettaa lennot Ruotsin Skavstaan, se aloittaa Tampereelta uuden reitin Frankfurtiin.
	Flying Finn konkurssiin

	(Helsingin Sanomat 11.02.2004)
	Halpalentoyhtiö Flying Finn on jättänyt keskiviikkona konkurssihakemuksen Vantaan käräjäoikeudelle. Yhtiö ei viime viikkojen neuvottelussa löytänyt uusia rahoittajia toiminnalleen. Yhtiö olisi tarvinnut lisärahoitusta selvitäkseen noin seitsemän miljoonan euron veloistaan.
	Söder Airlines avasi reitin Ouluun 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Söder Airlines avasi keskiviikkona uuden reitin Tampereen ja Oulun välillä. Reitti lennetään arkipäivisin kahdesti päivässä kumpaankin suuntaan. Yhtiö odottaa reitin olevan yhtiön tärkeimpiä. Netissä: www.soder.fi 
	Finlayson muuttaa Tampereelta Helsinkiin

	(Helsingin Sanomat 07.12.2003)
	Kappale tamperelaista teollisuushistoriaa päättyy vuodenvaihteessa, kun Finlaysonin kotipaikka siirtyy Tampereelta Helsinkiin.
	Tampere kasvoi aikoinaan Finlaysonin tehtaan ympärille. Ensi vuoden alussa noin 30 hengen työt loppuvat Tampereella ja jatkuvat mahdollisesti Helsingissä. Tampereelle jää yrityksestä enää muutama myynti-ihminen.
	Näin vuonna 1820 alkanut Finlaysonin tarina päättyy Tampereella. Finlaysonin hallinto ja ateljee eli tuotesuunnittelu siirtyvät Helsinkiin.
	Nokia Tetra-puhelimet turvaavat olympialaisia (Digitoday 25.11.2003)
	Nokia toimittaa Kreikan viranomaisille 20.000 Tetra-puhelinta. Viranomaisverkon on määrä olla täydessä iskussa ennen ensi kesän olympialaisia. Puhelimet tulevat poliisin, palokunnan, asevoimien ja muiden turvaorganisaatioiden jäsenten käyttöön.
	Nokia jakelee pelejä kreikkalaisille

	(Digitoday 24.11.2003)
	Kreikkalainen matkapuhelinoperaattori Cosmote on avannut MYCOSMOSview –peliportaalin, josta se jakelee sisältöä matkapuhelimiin Nokian toimittamalla jakeluratkaisulla. Operaattorin portaalissa on tarjolla yli 50 erilaista Java ja Symbian -pohjaisista peliä.
	Nokian toimittaa Cosmotelle Nokia Delivery Server -ratkaisun, integrointipalvelut sekä verkon hallinta- ja ylläpitopalvelut. Ratkaisu tukee sisällön lataamista wap-puhelimille wap-yhdyskäytävän kautta ja Java-tiedostojen toimittamista Javaa tukeville puhelimille.
	Nokia innovatiivisin, Microsoft arvostetuin

	(Digitoday 07.01.2004) 
	Hongkongilaisen Far Eastern Economic Review -lehden 11. vuosittainen lukijatutkimus rankkaa Nokian toiseksi arvostetummaksi yritykseksi heti Microsoftin jälkeen. Nokia arvostetaan tutkimuksessa arvioitavina olleista 153:sta kansainvälisestä yrityksestä kaikkein innovatiivisimmaksi.
	Muut yhtiöt viiden kärjessä olivat Toyota, Intel ja Coca-Cola. Nokia uusi kakkostilansa viime vuodelta, Microsoft oli ykkösenä yhdeksännen kerran peräkkäin.
	AC Nielsenin lehden lukijoiden keskuudessa toteuttamassa tutkimuksessa vastaajat Aasiassa ja Oseaniassa arvioivat yrityksiä seuraavien ominaisuuksien suhteen: johdon kyvykkyys, palvelujen ja tuotteiden laatu, innovatiivisuus, johdon pitkän tähtäimen visio, taloudellinen tila sekä muiden pyrkimys jäljitellä yrityksen toimintaa.
	Tutkimuksen kymmenen kärjessä: Microsoft, Nokia, Toyota, Intel, Coca-Cola, Sony, IBM, General Electric, Nike, Citicorp.
	Eurokolikoita väärennetty

	(MTV3, 01.12.2003)
	Suomessa on syksyn mittaan tavattu ensimmäiset väärennetyt eurokolikot. Keskusrikospoliisi pitää kolikko-ongelmaa vielä niin satunnaisena ja tappioita pieninä, ettei tapausten tutkintaa ole keskitetty. Väärät eurokolikot ovat tuttu ilmiö keskisessä ja eteläisessä Euroopassa, missä niitä on myös onnistuttu takavarikoimaan. 
	Meillä tapaukset voi laskea yhden käden sormilla, todetaan keskusrikospoliisista. KRP:n asiantuntijoiden mukaan kansalaisilla tai kassatoimihenkilöillä ei ole aihetta mihinkään erityiseen valppauteen kolikoitten kanssa. 
	KOULUTUS ja KULTTUURI 

	Haatainen: Ei tiukkoja rajoituksia opintoaikoihin (Yle 24 Online 26.11.2003)
	Opetusministeri Tuula Haatainen (sd.) vakuuttaa, ettei opiskeluaikoja yliopistoissa aiota rajata niin, että opiskelija menettäisi opiskeluoikeutensa täysin tietyn ajan jälkeen. 
	Haatainen kommentoi Helsingin Sanomissa esitettyä Opetusministeriön luonnosta, jonka alemman korkeakoulututkinnon pitäisi valmistua kolmessa ja ylemmän maisterin tutkinnon viidessä vuodessa. Luonnoksen mukaan kahden vuoden mahdollisen lisäajan saamiseksi pitäisi esittää hyväksyttävä opintosuunnitelma yliopistolle.
	Haatainen painottaa, että rajaamiskeskustelussa pitää kuitenkin huomioida opiskelijoiden yksilölliset sosiaaliset tekijät. Tavoiteaikojen puitteissa pysymisestä taas yliopistoja palkittaisiin ns. tuloksellisuusrahalla. 
	Myös tutkintojen laajuutta halutaan rajoittaa. Esim. vuonna 2001 valtaosassa, noin 90 prosentissa, tutkinnoista oli ylimääräisiä opintoja. Jatkossa tutkintoon kuuluvat opinnot määriteltäisiin tarkasti opintosuunnitelmissa. 
	Nykyään ongelmana on pidetty sitä, että maksuttomia yliopisto-opintoja on voitu käyttää työelämää täydentävään koulutukseen. Määrittelemällä tutkinnon opinnot ja laajuus selkeästi pyrittäisiin estämään ilmaisen täydentävän koulutuksen tarjoaminen työelämälle. 
	Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL tyrmää ministeriön aikeet täysin. Puheenjohtaja Tommi Laition mukaan rajoitukset söisivät vain korkeakoulujärjestelmämme joustavuutta sekä vaikeuttaisi työkokemuksen hankkimista opiskeluaikana. 
	Opetusministeriö uskoo, että uudistus nopeuttaisi valmistumisaikoja vuoden verran. Uudistuksen on kaavailtu astuvan voimaan vuonna 2005. 
	Ammatillisissa oppilaitoksissa paljon epäpäteviä opettajia 
	(Helsingin Sanomat 08.12.2003)
	Ammatillisissa oppilaitoksissa työskentelee paljon epäpäteviä opettajia. Vain 14% oppilaitoksista on sellaisia, joissa kaikki kokopäiväisissä viroissa toimivat opettajat ovat päteviä. Tieto ilmenee Jyväskylän yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.
	Tutkimusdosentti Erkki Kangasniemen  mukaan epäpätevien opettajien suureen määrään ovat osaltaan vaikuttaneet opetussuunnitelmalliset uudistukset. Opettajankoulutus ei  ole ehtinyt vastata uusien koulutusohjelmien haasteisiin. Erityisesti useilta virkaa hakevilta henkilöiltä puuttuu pedagoginen pätevyys. Opetusministeriö aikookin aloittaa lähiaikoina projektin, jossa ammatillisten opettajien kelpoisuusvaatimuksia käydään läpi alakohtaisesti.
	Suomessa on kaikkiaan 300 ammatillista oppilaitosta. Näistä kyselytutkimuksen osallistui 130 lukuvuonna 2001-2002.
	Mobiilimaisterikoulutus alkaa Oulussa 

	(Yle 24 Online 26.11.2003)
	Oulun Yliopistossa alkaa ensi kuussa uusi mobiilipalveluiden maisterikoulutus. Koulutukseen pyrki hakuaikana yhteensä kolmesataa opiskelijaa, joista joka kolmas saa opiskelupaikan. Maisteriohjelma toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena Oulussa, Nivalassa ja Kajaanissa. 
	Mobiilipalveluiden opiskelu sisältää mm. ohjelmointia, tietoliikenneasioita ja palveluiden ja ohjelmien suunnittelua kannettaviin tietokoneisiin ja moderneihin matkapuhelimiin. 
	Suomen keskiasteen koulut menestyvät vertailussa (Yle Online 03.02.2004)
	Kansainvälisen vertailun mukaan Suomen lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppimistulokset ovat hyviä, opinto-ohjaus monipuolista ja opettajat käyvät hyvin täydennyskoulutuksessa. 
	OECD:n vertailussa arvioidaan kuitenkin, että Suomen kouluissa tietotekniikan hyödyntämisessä on parantamisen varaa. 
	Yhtä tietokonetta kohti Suomen toisen asteen oppilaitoksissa on keskimäärin viisi oppilasta. Opettajilla tilanne on vielä parempi, sillä yhtä konetta käyttää keskimäärin 1,6 opettajaa. Luvut ovat vertailun kärkeä. Tietokoneiden hyödyntämisessä Suomi lukeutuu vain vertailun keskikastiin yhdessä Ranskan, Korean, Portugalin ja Sveitsin kanssa. 
	Opettajien pätevyys on Suomessa hieman vertailun keskitasoa matalampi. Kokopäiväisistä opettajista 15 prosenttia on epäpäteviä, osa-aikaisista 40 prosenttia. 
	Henkilöstöresurssit ovat suomalaisissa kouluissa OECD:n keskitasoa. Yhtä opettajaa kohti on keskimäärin 15 oppilasta. 
	Tutkimuksessa oli 14 maata. Suomi oli viidellä osa-alueella kolmen parhaan joukossa ja kahdella keskiarvon alla. Suomen sijoitus on samaa tasoa Norjan ja Ruotsin kanssa. 
	Suomen lukiolaisten liitto ihmettelee Suomen hyvää sijoittumista OECD:n vertailussa. 
	Lukiolaisten liiton omassa tutkimuksessa havaittiin, että 25 prosentilla lukiolaisista on vaikeuksia oman opiskelutavan löytämisessä. Opinto-ohjauksen tila 2002 -tutkimus puolestaan kertoo, että 39 prosenttia lukiolaisista ei ole omasta mielestään saanut riittävästi ohjausta. 
	Lisäksi liitto huomauttaa, että vaikka Suomessa laskennallisesti on yhtä opettajaa kohti 15 opiskelijaa, todellisuudessa ryhmäkoot ovat huomattavasti suurempia.
	Peruskoululaisille uudet oppimistavoitteet 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 03/2004)
	Uudet valtakunnalliset normit yhtenäistävät opetusta Suomen peruskouluissa. Opetushallituksen perjantaina sopimat opetussuunnitelman perusteet määräävät myös nykyistä täsmällisemmin oppiaineiden sisällöstä. 
	Biologiasta esimerkiksi kahdeksikon saadakseen oppilaan on osattava mm. kerätä kas
	veja, selostaa metsänhoidon perusasioita ja fotosynteesi sekä kuvata synnytyksen kulku. Liikunnassa on osattava tavallisia pallopelejä, uida ja pelastaa vedestä, suunnistaa, hiihtää ja luistella sujuvasti sekä ymmärtää rytmin merkitys tanssissa. Äidinkielessä ja kirjallisuudessa hyvän osaajan on jo toisen luokan jälkeen tuotettava tekstiä myös tietokoneella. Peruskoulun päättävän on tunnettava Kalevalaa ja eri aikakausien kirjallisuuden klassikkoja. 
	Uudet normit otetaan käyttöön kaikissa peruskouluissa viimeistään 2006, mutta osassa jo ensi syksynä. Alimmilla luokilla ja kokeilukouluissa ne ovat jo käytössä. 
	Kuusi Suomen yliopistoa 500 parhaan listalla 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004)
	Kuusi suomalaista yliopistoa on päässyt Shanghain yliopiston Institute of Higher Educationin  laatimalle maailman 500 parhaan yliopiston listalle. Kriteereinä on käytetty lähinnä tutkimuksellisia ansioita ja erityisesti luonnontieteiden alalla. Erikseen listattiin Euroopan 100 parasta yliopistoa. Tällä listalla Helsingin yliopisto on sijalla 21 ja Turun yliopisto kokoomasijalla 77-79. 
	Viidensadan listalle pääsivät Suomesta Helsingin yliopisto (74.), Turun yliopisto (201.-250.), Jyväskylän yliopisto (301.-350.), Teknillinen korkeakoulu (Espoo, 351.-400.), Oulun yliopisto (401.-450.) ja Kuopion yliopisto (451.-500.).
	Finlandia-palkinto Pirkko Saisiolle

	(MTV3, 04.12.2003)
	Finlandia-palkinto on myönnetty kirjailija Pirkko Saisiolle. Saisio sai palkinnon romaanistaan Punainen erokirja. Voittajan 89 ehdokkaan joukosta valitsi tänä vuonna kirjallisuudentutkija ja kriitikko Mervi Kantokorpi.
	Perusteluissaan Kantokorpi toteaa voittajateoksen olevan "suuri romaani yksityisen elämäntotuutensa tähden."  ”Etäännyttämällä itsensä ja puhumalla usein kuin ulkopuoleltaan kertoja selaa albumiaan kaikilta taistojen vuosilta, niiltäkin joita moni ei ole ollut halukas enempiä kommentoimaan”. 
	Saision Punainen erokirja on romaanitrilogian kolmas osa. Trilogia peilaa Saision elämää sekoittaen fiktiota ja menneisyyden tapahtumia. Kantokorpi kiittelee palkintoperusteluissaan romaanin tiivistä ilmaisua. 
	Tuore Finlandia-voittaja Pirkko Saisio arvosteli palkinnonjakotilaisuudessa kovin sanoin Finlandia-palkintoa. Saision mukaan Finlandia-palkinto on aiheuttanut kirjallisuuden jakautumisen kahteen: A- ja B-luokkaan. Saisio kertoi omakohtaisesti, kuinka pettynyt hän on ollut jäädessään vaille ehdokkuutta. 
	”Niinä vuosina, jolloin olen itse pudonnut palkintoehdokkaiden joukosta, olen arvostellut ehdokkaita kovin sanoin. Ei. Minun täytyy olla rehellisempi. Olen haukkunut ja parjannut palkintoehdokkaita kohtuuttomasti, eikä tässä puuhassa ole seuraa puuttunut, Saisio tunnusti. Saisio on ollut neljästi Finlandia-ehdokkaana. 
	Puheessaan Saisio totesi myös tietävänsä, että Finlandia-ehdokkaiden julkistamispäivästä on tullut suomalaiselle prosaistille vuoden pahin painajainen. ”Toivon, että tämä puheeni tulkittaisiin niin kuin sen tarkoitin: vetoomukseksi kirjailijoiden työrauhan ja keskinäisen lojaalisuuden puolesta itse kirjallisuutta ja kirjailijoiden keskinäisiä suhteita repivää kilpailuttamista vastaa”, Saisio perusteli. 
	Saisio yllätti juhlayleisön vielä ilmoittamalla, että hän luovuttaa koko € 26.000 palkintosumman Seksuaalinen tasavertaisuus ry:lle eli SETA:lle. 
	Finlandia Junior Arja Puikkoselle 

	(Yle 24 Online 27.11.2003)
	Lastenkirjallisuuden Finlandia Junior -palkinto on myönnetty Arja Puikkoselle teoksesta Haloo, kuuleeko kaupunki. Kyseessä on kertomus 10-vuotiaan Annan vastentahtoisesta kesästä sukulaistalossa maalla.
	€ 26.000 arvoisen palkinnonsaajan valitsi tänä vuonna kouluneuvos Kirsti Mäkinen. Palkintoperustelujen mukaan Puikkosen kerronta on taitavaa ja kukin kirjan henkilö saa oman luonteensa aina kielenkäyttöä myöten. 
	Finlandia Junior -ehdokkaat valinneen valintalautakunnan mukaan Puikkonen kuvaa maalaistalon perhetragediaa oivaltavasti ja tasapuolisesti. Kirjan tunnelma tiivistyy dekkarimaiseen loppunousuun tarkoin harkituin lisätehostein. 
	Elina Sana sai Tieto-Finlandian 
	(Tiede.fi 08.01.2004)
	Kotimaisen tietokirjallisuuden Tieto-Finlandia-palkinto, € 26.000, annettiin torstaina toimittaja Elina Sanalle kirjasta Luovutetut. Suomen ihmisluovutukset Gestapolle (WSOY). Voittajan valitsi täysinpalvellut radiotoimittaja Hannu Taanila kuudesta kirjasta , jotka esiraati oli valinnut joulukuun alussa 161 kirjan joukosta. Esiraatiin kuuluivat Bo Lönnqvist, Leena Pakkanen ja Juhana Vartiainen. 
	Taanila perusteli valintaansa sillä, että Sana dokumentoi asiansa tarkasti eikä saarnaa eikä moralisoi.
	Juhani Salovaara on Vuoden teollinen muotoilija (Suomen Sillan Uutisviikko 46/2003)
	Vuoden teollinen muotoilija on Juhani Salovaara. Salovaara on yli 30 vuotta alalla toiminut muotoilun työtapojen, yritystoiminnan ja koulutuksen kehittäjä. 
	Salovaara on soveltanut muotoilua työympäristöjen, kuluttajatuotteiden ja palvelujen muotoilussa. Salovaaran vuonna 1973 perustama Ergonomiadesign tarjosi muotoilua ja ergonomiaa yhdessä paketissa. 1990-luvulla Salovaara toimi Taideteollisessa korkeakoulussa muotoilun professorina. Nykyisin hän on Studio Salovaaran vetäjä. 
	Valinnan teki Teolliset muotoilijat TKO. Vuoden teollinen muotoilija on valittu vuodesta 1987. Tunnustuksella yhdistys haluaa kiinnittää huomiota teollisten muotoilijoiden monipuoliseen ammattikuvaan.
	Irtiottoja ja Tuulikaappimaa keräsivät tärkeimmät Venlat 
	(Helsingin Sanomat 17.01.2004)
	Nelosen draamasarja Irtiottoja vei arvostetuimmat Venla-palkinnot, kun vuoden parhaat suomalaiset tv-ohjelmat valittiin. Irtiottoja nimettiin parhaaksi draamasarjaksi ja sen ohjannut Aku Louhimies parhaaksi ohjaajaksi. Draamasarjassa Irtiottojen kanssa kilpailivat TV2:n Täysin työkykyinen ja TV1:n Kirje isälle. Ohjaajasarjassa Louhimiehen kilpailijat olivat Matti Ijäs ja Heidi Köngäs. 
	Kaksi Venlaa saivat myös Ijäksen Tuulikaappimaa sekä Juha Lehtolan kirjoittama ja ohjaama Nainen kedolla, molemmat TV1:n ohjelmistoa. Vuoden viihdeohjelmaksi raati valitsi FST:n Bettina S:n, joka peittosi kilpailijansa Krissen ja W-tyylin. Parhaan esiintyjän sarjassa Krisse Salminen kuitenkin voitti Bettina Sågbomin. Yleisöäänestyksen parhaasta viihdeohjelmasta voitti MTV3:n Idols, joka sai 17,1 prosenttia annetuista äänistä. Äänestys oli tiukka, sillä seuraavaksi eniten ääniä keräsivät Nelosen Krisse (16,7 prosenttia) ja Kumman kaa (myös 16,7 prosenttia).
	Radion ja TV:n parhaita ohjelmia palkittiin 

	(Yle Online 11.02.2004)
	Radio- ja TV-alan koulutusrahasto on jakanut Koura-palkinnot viime vuoden parhaille kotimaisille radio- ja TV-ohjelmille. 
	Television faktasarjassa palkittiin Yle Ajankohtaisjournalismin TV2:lle tuottamat Silminnäkijä-sarjan historiadokumentit 54 vuotta koukussa, Vankileirien Suomi ja Tuntematon ratkaisija. 
	Parhaan television fiktiosarjan Koura-palkinnon jakoivat keskenään Production House Oy:n TV2:lle tuottama draamasarja Remontti ja TV1:n Kirje isältä, joka on Yle Draamaohjelmien tuotantoa. 
	Radion faktasarjassa Kouralla palkittiin Yle Radio 1:n ohjelmakokonaisuus Olavi Paavolainen 100 vuotta. Sen ovat tuottaneet Radion Kulttuuriohjelmat ja Radioteatteri. Tällä kertaa radio-ohjelmille ei jaettu palkintoja muissa sarjoissa. 
	Koura-palkinnot ovat suuruudeltaan € 10.000. Lisäksi sarjoissa jaettiin useita € 2.500 suuruisia kunniamainintoja. 
	Kriitikoiden palkinnon, suuruudeltaan € 5.000, sai Yle Teeman tuottaja Helena Kokko. 
	Koura on Yleisradion ja MTV3:n sekä Journalistiliiton, Lavastajain liiton, Muusikkojen Liiton ja Näyttelijäliiton muodostama koulu
	tusrahasto. Sen varat tulevat Yleisradion ja MTV3:n vakinaiselle henkilöstölle maksetuista tekijänoikeuskorvauksista. 
	Vuoden 2003 Jussi-palkinnot jaettiin

	(Nelonen 01.02.2004)
	Vuoden 2003 parhaille kotimaisille elokuville jaettiin Jussi-palkinnot sunnuntaina. 
	Parhaan elokuvan Jussin sai Johanna Vuoksenmaan ohjaama Nousukausi ja parhaan ohjauksen Jussin sai Jarmo Lampela elokuvasta Eila. Parhaasta naispääosasta palkittiin Sari Mällinen roolistaan elokuvassa Eila. Parhaan miespääosan Jussin puolestaan voitti Helmiä ja sikoja -elokuvassa näytellyt Mikko Leppilampi.
	Yleisö-Jussin voitti ylivoimaisesti Aleksi Mäkelän ohjaama Pahat Pojat. Pahat Pojat keräsi annetuista 23.000 äänestä 32,3 %. Toiseksi yleisö äänesti Perttu Lepän ohjaaman Helmiä ja sikoja ja kolmanneksi tuli Johanna Vuoksenmaan ohjamaa Nousukausi. Yleisö-Jussin jakoi pääministeri Matti Vanhanen.
	Jussi-patsaat jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1944. Patsaan on suunnitellut kuvanveistäjä Ben Renvall. Nykyisin patsaat valmistaa hänen poikansa taiteilija Seppo Renvall.
	Jorma Ranivaaralle Savonia-palkinto 

	(Turun Sanomat 03.01.2004)
	Kirjailija Jorma Ranivaara on saanut tämänvuotisen Savonia-kirjallisuuspalkinnon romaanistaan Upseerin parempi elämä. Kuopion kaupungin rahoittama palkinto on € 8.500. Palkinto luovutettiin kirjailijalle Kuopiossa Aapelin päivänä perjantaina.
	Arvosteluraadin mukaan voittanut teos on ajankuva, mutta myös rakkaustarina ja yhteiskunnallinen romaani. Ranivaara kuljettaa tarinaansa varmalla otteella kutoen sen runsailla ja kiinnostavilla yksityiskohdilla vivahteikkaaksi 1970-luvun ajankuvaksi. Teos esittelee myös 1980- ja 1990-luvun teemoja.
	Vihdissä syntynyt Ranivaara, 58, on asunut Kuopiossa vuodesta 1991 lähtien. Hän on kirjoittanut romaaneja, novelleja ja nuorisoromaaneja.
	Savonia-palkinto jaettiin nyt 15. kerran. Muut palkintoehdokkaat olivat Jaana Airaksinen, Jukka Naaranlahti, Sirpa Puskala ja Markku Pääskynen.
	Kaurismäki palkittiin Yhdysvalloissa 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Amerikkalaiset elokuva-arvostelijat ovat äänestäneet Aki Kaurismäen ohjaaman elokuvan Mies vailla menneisyyttä viime vuoden parhaaksi ulkomaiseksi elokuvaksi. Kaurismäen elokuva sai 38 eli yli puolet annetuista äänistä. 
	Valinnan teki National Society of Film Critics, joka koostuu 55 johtavasta elokuva-arvostelijasta. 
	Näkymätön Elina ehdolla Ruotsin parhaaksi 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Klaus Härön ohjaama elokuva Näkymätön Elina (Elina - som jag inte fanns) kilpailee Ruotsin elokuvainstituutin Guldbagge -palkinnosta parhaan elokuvan sarjassa. 
	Suomessa Näkymätön Elina ei päässyt Jussi-palkintoehdokkaaksi, koska palkinnot jakava Filmiaura määritteli sen ruotsalaiseksi. Elokuva on suomalais-ruotsalainen yhteistuotanto. Sen rahoituksesta hieman yli puolet on Ruotsista ja Filmiauran käyttämä pisteytys heilahti niukasti Ruotsin puolelle. 
	Näkymätön Elina on Suomen Oscar-ehdokas parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa. Elokuva on palkittu aiemmin mm. Toronton ja Montrealin lastenelokuvafestivaaleilla sekä Berliinin elokuvafestivaalilla.
	Kati Outinen palkittiin (Nelonen 23.01.2004)
	Aki Kaurismäen luottonäyttelijöihin lukeutuva Kati Outinen on vastaanottanut saksalaisen säästöpankin Sparkasse Bremenin taide- ja kulttuurisäätiön elokuvapalkinnon.
	€ 8.000 arvoinen palkinto luovutettiin Bremenissä myöhään torstai-iltana. Gaalan aikana Outista luonnehdettiin "vaikuttavaksi persoonallisuudeksi eurooppalaisessa elokuvassa". 
	Jo kuudetta kertaa jaetun palkinnon on aiemmin niiannut muun muassa brittitähti Tilda Swinton.
	Matti Nykäsestä elokuva

	(Iltalehti 21.11.2003)
	Kaikkien aikojen parhaasta mäkihyppääjästä Matti Nykäsestä tehdään elokuva. Nykänen ei itse esiinny elokuvassa eikä osallistu sen tekemiseen, mutta saa kuitenkin osan lipputuloista. Mäkikotkan roolissa nähdään Jasper Pääkkönen.
	Hurriganesista suunnitteilla elokuva 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2003)
	Suomen 1970-luvun suositusta rockyhtyeestä Hurriganes-yhtyeestä suunnitellaan koko illan elokuvaa. Ganes-nimisen elokuvan tuottaa Aleksi Bardyn Helsinki-Filmi, ja sen ohjaa tv-ohjaaja Pentti Kasurinen. Käsikirjoittaja on Antero Arjatsalo. 
	Ilta-Sanomien mukaan vielä alkuvaiheissaan olevassa elokuvassa on tarkoitus kertoa ajasta vuoden 1971 paikkeilla, jolloin yhtyeen jäsenet Remu Aaltonen, Cisse Häkkinen ja Albert Järvinen löysivät toisensa. Elokuva on tarina yhtyeen läpimurrosta, noususta paljolti Remun näkökulmasta. Yhtyeen jäsenistä on enää hengissä Remu Aaltonen. 
	Hurriganesin Get On -single voitti European Pop Jury -äänestyksen joulukuussa 1974, ja yhtye oli hyvin suosittu myös Ruotsissa.
	Hymypoika myyty useaan maahan 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2003)
	Ranskalainen elokuva-agentuuri Wild Bunch on myynyt Hymypoika-elokuvan levitysoikeudet useaan maahan jo ennen kuin elokuvan markkinointikampanja on kunnolla edes alkanut. 
	J.P. Siilin ohjaama Hymypoika on myyty mm. ranskankieliseen Kanadaan, Portugaliin, Tshekkiin, Unkariin, Venäjälle, Singaporeen, Romaniaan, Argentiinaan, Kroatiaan, Sloveniaan ja Meksikoon. 
	Elokuvaa ei ole esitelty vielä suurimpien markkina-alueiden ostajille. Jo tähän mennessä varmistunut ulkomaanmyynti takaa tuottaja Aleksi Bardyn mukaan sen, että yhtiö voi tehdä lisää elokuvia.
	Emmoja satoi kevyen musiikin taitureille 

	(Yle Online 21.02.2004) 
	Helsingin Kulttuuritalolla järjestetyssä Emma-gaalassa palkittiin lauantaina vuoden parhaita kevyen musiikin saralla vaikuttavia suomalaisia. Eniten palkintoja kahmivat Pikku G, The Rasmus ja Maija Vilkkumaa. 
	Maija Vilkkumaa voitti Ei-albumillaan Emma-palkinnon sekä vuoden 2003 parhaan pop-/rock-albumin että vuoden parhaan albumin sarjoissa. Hän sai myös vuoden naissolisti-Emman. 
	Vuoden miessolisti-Emman vei Vesa-Matti Loiri. Hänet palkittiin myös vuoden parhaasta iskelmäalbumista. 
	Vuoden yhtyeenä palkittiin The Rasmus, joka voitti myös kotimaisen artistin yleisöäänestyksen. Lisäksi yhtye palkittiin parhaiten ulkomailla myyneenä yhtyeenä ja parhaasta musiikkivideosta. 
	Suomessa vuoden eniten myyneenä levynä palkittiin Pikku G:n Räjähdysvaara. Pikku G pokkasi patsaan myös sarjoissa hiphop/ dance-tulokas, vuoden debyyttialbumi ja vuoden yllättäjä. 
	Vuoden kappaleen voiton vei Don Johnson Big Bandin "One mc, one delay". Yhtyeen Breaking Daylight palkittiin parhaana hiphop/ dance-albumina. 
	Pop/rock-tulokkaana palkittiin PMMP, parhaan hardrock/metalli-albumin Emman voitti Kotiteollisuus levyllään Helvetistä itään, ja parhaan kotimaisen dvd:n palkinnon sai Don Huonojen Olimme kuin veljet. 
	Tuottaja-Emman voitti tuottaja Gabi Hakanen ja Illusion Rake. Elämäntyö-Emman sai John Eric Westö. 
	Jazz-Emman voitti Mother Tongue, Erikois-Emman sai Olli Lindholm, ja vuoden ulkomaisen artistin yleisöäänestyksen voitti Metallica. 
	Musiikkitalohanke etenee 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004)
	Helsingin Töölönlahdelle rakennettava musiikkitalohanke eteni joulun alla, jolloin Helsingin kiinteistölautakunta hyväksyi talon hankesuunnitelman. Suunnitelmassa Helsinki sitoutuu sijoittamaan talon rakentamiseen yli € 24 miljoonaa vuosina 2005-2007. 
	Suunnitelman hyväksyminen merkitsee alustavan yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja tontinvuokrasopimuksen hyväksymistä. 
	Musiikkitalo on Yleisradion, valtion ja Helsingin kaupungin yhteishanke. Talon rakennuskustannukset on arvioitu noin € 94 miljoonaksi. Talon suunnitteluun on varattu € 1,5 miljoonaa. Rakentamisen on arvioitu voivan alkaa vuonna 2006 ja talon valmistuvan noin 2008. Taloon tulee tiloja Helsingin kaupunginorkesterin, Sibelius-Akatemian ja Radion sinfoniaorkesterin käyttöön.
	Eppu Normaalilta keväällä uusi levy

	(Iltalehti 27.11.2003)
	Suomi-rockin ruumiillistuma Eppu Normaali julkaisee ensi keväänä uuden levyn. Julkaisupäivää ei ole vielä lyöty lukkoon. - Kaikki levylle tulevat biisit ovat uusia, vahvisti yhtyeen rumpali Aku Syrjä.
	Alatalo ja Juice jälleen kimpassa liki 30 vuoden jälkeen (Iltalehti 19.02.2003)
	Mikko Alatalon ja Juice Leskisen yhteinen historia juontaa juurensa aina vuoteen 1971, jolloin parivaljakko tapasi toisensa Tampereella. Kaksikon uusi yhteislevy on rakkaudentunnustus menneille päiville.
	Stratovariuksella iso levytyssopimus 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 45/2003)
	Stratovarius on allekirjoittanut lokakuun lopussa 3,5 miljoonan dollarin eli  noin kolmen miljoonan euron levytyssopimuksen kolmesta tulevasta levystä suuren englantilaisen Sanctuary-levy-yhtiön kanssa. Sopimus on rahallisesti suurimpia, jonka suomalainen yhtye on koskaan tehnyt. 
	Vuodesta 1996 samalla kokoonpanolla soittanut yhtye on Ilta-Sanomien mukaan kuitenkin kriisissä, ja seuraavalla levyllä yhtyeessä saattaa olla uusia jäseniä.
	Trio Töykeät Kaakkois-Aasiassa 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 04/2004)
	Jazzyhtye Trio Töykeät soittaa 13 keikkaa Kaakkois-Aasian -kiertueellaan Singaporessa, Malesiassa, Thaimaassa ja Australiassa. Kiertue liittyy yhtyeen viimeisimpään levyyn, Blue Note -merkillä ilmestyneeseen High Standards -cd:hen. 
	15 vuotta yhdessä soittaneet Iiro Rantala, Eerik Siikasaari ja Rami Eskelinen ovat soittaneet yli 2.000 keikkaa ja tehneet viisi levyä. 
	Pikku G:n Räjähdysvaara oli myydyin albumi 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Nuoren rap-tähden Pikku G:n Räjähdysvaara oli 121.000 kappaleen menekillä viime vuoden myydyin albumi Suomessa. Toiseksi suosituin albumi oli Yö-yhtyeen Rakkaus on lumivalkoinen, jota myytiin 93.000 kappaletta. Kolmanneksi eniten myytiin Maija Vilkkumaan Ei-levyä eli 91.000 kappaletta. 
	Ulkomaisten äänitteiden myyntiluvut ovat melko pieniä kotimaisiin verrattuna. Kymmenen myydyimmän ulkomaisen albumin listalla on vain neljä levyä, jotka eivät ole useiden artistien kappaleista työstettyjä kokoelmia. Kyseiset neljä ovat Evanescencen Fallen (36.000), Metallican St. Anger (35.000), Robbie Williamsin Escapology (25.000) ja Iron Maidenin Dance of Death (24.000).
	Jari Sillanpää Euroviisuihin 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 04/2004)
	Entisen tangokuninkaan Jari Sillanpään esittämä Takes 2 to Tango kappale voitti ylivoimaisesti Suomen Euroviisujen esikarsinnan. Mika Toivosen säveltämä ja Sillanpään tekstittämä "discotango" sai 100.000 ääntä annetuista noin 300.000 puhelinäänestä. Toiseksi sijoittui Anna Stenlund kappaleella A Little Crazy ja kolmas oli Riikka kappaleella Toarie. 
	Alun perin karsintaan osallistui 20 sävelmää, joista finaaliin valittiin 12. Näistä alueraadit pudottivat vielä puolet. Suuri osa osallistujista oli ennestään varsin tuntemattomia nimiä. 
	Euroviisut pidetään Turkissa Istanbulissa toukokuussa. Viime vuonna Suomi ei voinut osallistua Euroviisuihin huonon edellisvuoden menestyksen takia.
	Sting ja Metallica keväällä Helsinkiin

	(Helsingin Sanomat 02.12.2003)
	Brittilaulaja Sting aloittaa ensi kevään Euroopan kiertueensa Helsingin Areenasta 28. huhtikuuta. Sting netissä www.sting.com.
	Amerikkalaisyhtye Metallica on myös vahvistanut tulonsa Suomeen ensi keväänä. Pitkän linjan heavy metal -legenda nähdään Helsingin olympiastadionilla 28. toukokuuta. 
	Metallica netissä www.metallica.com 
	David Bowie tulossa Provinssirockiin 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 47/2003)
	Brittiläinen rocktähti David Bowie esiintyy ensi kesän Provinssirockissa. 30-vuotisen uransa aikana yli 80 miljoonaa levyä myynyttä Bowieta kuullaan tapahtuman päätöspäivänä sunnuntaina 20. kesäkuuta. 
	Provinssirock järjestetään Seinäjoella 18.-20. kesäkuuta. Festivaalin viidellä esiintymislavalla kuullaan tapahtuman aikana noin 60 esiintyjää. Festivaaliliput tulevat myyntiin helmikuussa.
	Cher saapuu Suomeen (Stara.fi 18.02.2004)

	Viihteen veteraani, ikinuoreksi staraksikin tituleerattu Cher saapuu kesäkuussa keikalle Suomeen. 
	Cherin Euroopan kiertue saapuu Helsingin Hartwall Areenalle 18. kesäkuuta. Suomen keikan jälkeen ryhmä siirtyy Venäjän puolelle, jossa on luvassa keikat Moskovassa ja Pietarissa. 
	URHEILU
	Hanna-Maria Seppälä on vuoden urheilija

	(Helsingin Sanomat) 
	Sadan metrin vapaauinnin maailmanmestari Hanna-Maria Seppälä on valittu vuoden 2003 parhaaksi suomalaisurheilijaksi. Urheilutoimittajien äänestyksessä toiseksi sijoittui alppihiihtäjä, pujottelun maailmancupin voittaja Kalle Palander.
	Seppälä valtasi kärkisijan lopulta melko selvästi, sillä 434 äänensä antaneesta urheilutoimittajasta 219 asetti hänet ykkössijalle Palanderin oltua kärjessä 171 äänestäjän paperissa.
	Kolmanneksi sijoittuneeseen Kimi Räikköseen ero kärkikaksikosta venähti jo musertavaksi, kun formulakuski sai vain kahdeksan ykkössijaa. 
	Suomi voitti jääpallon MM-kultaa  

	(Yle Online 08.02.2004) 
	Suomi voitti jääpallon MM-turnauksessa kultaa. Suomi löi Västeråsissa pelatussa finaalissa Ruotsin jatkoajalla maalein 5-4 (1-1). Ratkaisevan jatkoaikaosuman ruotsalaisten verkkoon upotti Sami Laakkonen.
	MM-kulta on Suomelle ensimmäinen. Suomi on aiemmin yltänyt MM-hopealle kuusi kertaa, viimeksi 1999. 
	Suomen MM-ralli maailman paras 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Suomen MM-rallin osakilpailu on valittu jo toisen kerran peräkkäin maailman parhaiten järjestetyksi. Parhaan rallin valitsevat Kansainvälinen autoliitto FIA ja MM-sarjaan osallistuvat autovalmistajat. 
	Suomen MM-rallin vahvuuksia ovat kilpailun teknisen järjestämisen osaaminen ja sen yhdistäminen luontevasti promootioon sekä yleisöystävällisyys.
	Ylivoimainen Jani Sievinen kurotti kätensä heti kultaan (Turun Sanomat 12.12.2003)
	Vihdin vesihiisi Jani Sievinen, 29, haki omansa lyhyiden ratojen EM-altaasta. Sievinen uusi Euroopan mestaruutensa vakuuttavasti ja suorastaan ylivoimaisesti 200 metrin sekauinnissa uudella kisaennätyksellä 1.55,40.
	Se oli uran 29:s arvomitali. ”Tuohan se vähän lohtua, kun jäin kesällä Barcelonan MM-uinneissa ilman mitalia”, Sievinen hehkutti.
	Autti lautaili lumikourun ykköseksi Kanadassa (Nelonen 21.12.2003)
	Suomen Antti Autti laski Kanadan Stonehamissa lumilautailun maailmancupin halfpipen voittoon jo kolmannen kerran tällä kaudella. Hän on voittanut kolme kilpailua neljästä eli kaikki, joihin on osallistunut. Vain edellisessä Kanadan Whistlerin kisassa hän ei ollut mukana.
	Ruha voitti lumilaudan big air -kilpailun

	(Helsingin Sanomat 20.12.2003)
	Suomalaisilla oli mainio menestys lumilautailun maailmancupin big air -hyppyjen toisessa osakilpailussa Kanadan Stonehamissa. Voittoon laski ja hyppäsi Jaakko Ruha ja kolmanneksi Miikka Hast. Suomalaisten väliin kiilasi Ruotsin Simon Ax.
	Olympiatuli käväisee Suomessakin

	(MTV3 26.11.2003) 
	Ateenan ensi kesän olympialaisten tuli käy myös Suomessa. Tuli sytytetään maaliskuussa auringosta Kreikan muinaisten kisojen paikalla Olympiassa, ja se tekee kaikkien aikojen suurimman maailmankiertueen. 
	Suomessa tulta kuljetetaan heinäkuussa lähinnä Helsingin seudulla. Soihdunkantajiksi valitaan kevään aikana 120 yli 15-vuotiasta suomalaista. 
	Kolme suomalaista kansainväliseen olympiaryhmään (Helsingin Sanomat 22.01.2004)
	Kolme suomalaista olympiaurheilijaa on päässyt mukaan kansainväliseen sponsoriryhmään. Olympialaisia tukeva Visa on valinnut Euroopasta noin 60 urheilijaa, joita se tukee matkalla Ateenan olympialaisiin.
	Suomesta mukaan pääsivät purjehtija Sari Multala, 25, moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen, 23, ja uimari Jarno Pihlava, 24. Nuoret urheilijat saavat ohjelmasta paitsi suoraa rahallista tukea harjoitteluun myös mahdollisuuden kysyä neuvoja eri lajien kokeneilta tähdiltä. Jo ennen olympialaisia on tarkoitus järjestää urheilijoiden tapaamisia, joissa he voivat mm. vertailla harjoittelumenetelmiään muiden kanssa.
	Kreikka piti terrorismin vastaisen suurharjoituksen (Helsingin Sanomat 10.02.2004)
	Elokuussa Ateenassa järjestettäviin kesäolympialaisiin valmistautuva Kreikka on pitänyt Euroopan tähän asti suurimman turvaharjoituksen. Kreikan puolustusministeri sanoo maan olevan nyt valmistautunut kohtaamaan minkälaisen uhkan tahansa, kertoo BBC.
	Harjoituksessa testattiin, kuinka hyvin Kreikan poliisi, armeija, rannikkovartiosto, palomiehet ja lääkintähenkilökunta toimivat yhdessä kriisitilanteessa. Heidän tuli toimia tilanteessa, jossa ateenalaisella juna-asemalla oli tapahtunut räjähdys ja ilmaan oli päässyt hermokaasua. Samaan aikaan turistiristeilylle osallistuneita brittiläisiä ja yhdysvaltalaisia turisteja oli siepattu. Toimittajia ei päästetty seuraamaan turvaharjoituksen kulkua, mutta sen sanottiin sujuneen erinomaisesti.
	Ateenan olympialaiset ovat ensimmäiset olympialaiset sitten New Yorkin WTC-iskujen 2001. Kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katsojien turvallisuudesta huolehtii kisojen aikana yli 50.000 ihmistä. Lisäksi Nato-joukot ovat hälytysvalmiudessa olympialaisten ajan. Turvajärjestelyt tulevat maksamaan Kreikalle arviolta yli € 1,3 miljardia.
	Häkkiselle nimikkokatsomo Australiaan 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2003)
	Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen saa nimikkokatsomon Australian GP:n Albert Parkin radalle. Radalla on entuudestaan mm. Michael Schumacherin, Alain Prostin, Juan Manuel Fangion, Jim Clarkin ja Ayrton Sennan nimikkokatsomot. Häkkinen voitti Albert Parkin radalla vuonna 1998 
	Mäkinen suunnittelee jo paluuta 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 46/2003)
	Juuri uransa päättänyt nelinkertainen maailmanmestari Tommi Mäkinen harkitsee paluuta ralleihin. Subaru-talli etsii korvaajaa Richard Burnsille, ja talli on kysynyt Mäkisen kiinnostusta ajaa muutamassa rallissa ensi kaudella. 
	”Miksi sitä nyt ei voisi kuvitella, että voisi vaikka haluttaakin ajaa”, Mäkinen pohti YLEn Urheiluruudun haastattelussa. 
	MUUT UUTISET

	Kalevi Sorsa kuollut (MTV3 17.01.2004)
	SDP:n entinen puheenjohtaja ja pitkäaikainen pääministeri Kalevi Sorsa on kuollut. Hän kuoli eilisiltana voimien uupuessa pitkän sairauden jälkeen kotonaan Helsingin Hakaniemessä. Sorsa oli kuollessaan 73-vuotias. 
	Kalevi Sorsa kuului Suomen lähihistorian merkittävimpiin vaikuttajiin. Vuosien 1972 ja 1987 välisenä aikana hän johti pääministerinä neljää eri hallitusta. Hän on edelleen Suomen pitkäaikaisin pääministeri: pääministerivuosia kertyi kymmenen. Hän oli myös ulkoministerinä kolmasti. 
	Sorsa oli kansanedustajana vuodesta 1970 vuoteen 1991. Kaksi viimeistä eduskuntavuottaan hän oli eduskunnan puhemiehenä. Hän toimi Harri Holkerin johtamassa hallituksessa ulkoministerinä vajaat kaksi vuotta. Vuoden 1989 alussa hän teki tilaa hallituksessa SDP:n puheenjohtajaksi valitulle Pertti Paasiolle. Sosiaalidemokraattista puoluetta Sorsa johti vuosina 1975-87. Tätä ennen hän oli kuusi vuotta SDP:n puoluesihteerinä. 
	Sorsa oli jo vuonna 1987 valittu Suomen Pankin johtokuntaan. Eduskuntakautensa päätyttyä hän siirtyi tähän virkaan. Eläkkeelle hän lähti vuonna 1996. 
	Taisto Kalevi Sorsa syntyi Keuruulla 21. joulukuuta 1930. Hän suoritti silloisessa Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa sanomalehtitutkinnon ja yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinnon. Ennen poliitikkouraansa hän ehti toimia Vihuri-lehden päätoimittajana, Tammen kirjallisena toimittajana, kuusi vuotta Unescon palveluksessa Pariisissa, Suomen Unesco-toimikunnan pääsihteerinä sekä opetusministeriön apulaisosastopäällikkönä. 
	Sorsa kuului suomalaisista poliitikoista eittämättä raskaimpaan sarjaan eli valtiomiesluokkaan. Hänet kuitenkin tunnettiin siitä, että hän kieltäytyi ottamasta vastaan arvonimiä tai kunniamerkkejä 
	Sorsa oli myös ulkosuomalaisparlamentin ensimmäinen puhemies ja Suomi-seuran entinen puheenjohtaja.
	Arkkipiispa Mikko Juva on kuollut

	(Nelonen 01.01.2004)
	Arkkipiispa Mikko Einar Juva on kuollut 85-vuotiaana Turussa. Juva teki mittavan elämäntyön suomalaisen hengenviljelyn eri saroilla. Hän toimi muun muassa professorina sekä Turun että Helsingin yliopistoissa ja viimemainitun yliopiston rehtorina ja kanslerina. Arkkipiispaksi hänet nimitettiin vuonna 1978. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle 1982.
	Vuosikymmenien aikana Juva hoiti lukuisia luottamustehtäviä kirkollisen, yhteiskunnallisen ja kulttuurielämän piirissä. Hän oli aikanaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajana.
	Neljännesvuosisadan hän toimi Suomen lähetysseuran puheenjohtajana. 1960-luvulla hän osallistui jonkin aikaa myös poliittiseen toimintaan muun muassa kansanedustajana ja liberaalisen kansanpuolueen puheenjohtajana.
	Näyttelijä Sylvi Salonen kuollut

	(Nelonen 25.12.2003)
	Näyttelijä, teatterineuvos Sylvi Salonen on kuollut.  83-vuotias Salonen kuoli tiistaina iltapäivällä Tampereella.  Hänet muistetaan etenkin rehevistä, koomisista  kansanhahmoistaan, kuten roolistaan Nummisuutarien Marttana.  Salonen on myös tulkinnut menestyksekkäästi traagisia osia ja  modernia dramatiikkaa.
	Uransa Salonen aloitti harjoittelijana Porin teatterissa  vuonna 1936. Seuraavana vuonna hän sai pestin näyttelijäksi.  Työskenneltyään runsaat kymmenen vuotta Porin ja Tampereen  teattereissa Salonen näytteli vuodesta 1949 lähtien Tampereen  Työväen Teatterissa, kunnes jäi eläkkeelle vuonna 1988.
	Tampereen Työväen Teatterin johtaja Esko Roine kuvaa Sylvi  Salosta valtavan persoonalliseksi näyttelijäksi, jolla oli  merkittävä asema TTT:n maineen luomisessa. Salonen 
	oli työlleen omistautunut, eikä hänellä ollut perhettä.
	Kirjailija Eeva Joenpelto kuollut 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Kirjailija Eeva Joenpelto on kuollut lyhyen sairauden jälkeen Lohjan sairaalassa. Hän oli 82-vuotias. 
	Joenpellon esikoisromaani Seitsemän päivää julkaistiin vuonna 1946 taiteilijanimellä Eeva Helle. Hänen viimeiseksi teoksekseen jäi vuonna 2000 julkaistu Uskomattomia uhrauksia. Kaikkiaan hän julkaisi 26 romaania ja yhden näytelmän, Liian suuria asioita. Hänen teoksiaan on käännetty useille kielille. 
	Vuonna 1994 Joenpelto sai Finlandia-palkinnon romaanistaan Tuomari Müller, hieno mies . 
	Joenpelto oli kirjallisuuden taiteilijaprofessorina vuosina 1980-85, Helsingin yliopiston kunniatohtoriksi hänet nimitettiin vuonna 1982. Itsekin monesti palkitun kirjailijan nimeä kantava kansainvälinen kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1988 alkaen. 
	Joenpelto syntyi Sammatissa vuonna 1921. Hän opiskeli Yhteiskunnallisessa korkeakoulussa kaksi vuotta ja työskenteli sanomalehden toimittajana ennen ryhtymistään vapaaksi kirjailijaksi.
	Raportti: Suomi turvassa terrorismilta 

	(Yle Online 09.02.2004) 
	Suomen joutuminen terrori-iskun kohteeksi on hyvin epätodennäköistä, arvioi Ulkopoliittinen instituutti (UPI) Puolustusministeriön tilaamassa raportissa. Yksittäinen suomalainen kohde ulkomailla voi silti joutua iskun uhriksi, raportissa huomautetaan.
	UPI perustelee kantaansa sillä, että me olemme ääri-islamilaisten terroristiryhmien kannalta poliittisesti ja maantieteellisesti kaukana. 
	Suomessakaan ei näytä olevan radikaalia militanttia toimintaa. ”Mutta jos meillä asuvat maahanmuuttajat jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle, voivat he ajautua näiden ryhmien pariin”, sanoo tutkija Toby Archen Aamu-TV:n haastattelussa. 
	Archerin mukaan tutkimusta tehtäessä suomalaiset eivät olettaneet iskujen olevan mahdollisia, mutta niihin pitää varautua pahimman mahdollisen skenaarion mallin mukaisesti. 
	Yksittäisen tekijän suorittamat väkivallanteot ovat kuitenkin mahdollisia. Niiltä suojautuminen ei onnistu kokonaan, kuten Myyrmannin kauppakeskuksen toissayksyinen pommiräjähdys osoitti. 
	Järeällä terrori-iskulla Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan olisi Archerin mukaan globaalin talouskehityksen kautta kauaskantoisemmat vaikutukset, kuin yksittäisellä Suomessa tehdyllä iskulla. 
	Presidenttiä juhlittiin Kypsän naisen bluesilla 

	(Turun Sanomat 22.12.2003)
	Olipa presidentin näköinen konsertti! Tämä taisi olla yleisin toteamus, kun hyväntuulisesti poriseva juhlaväki poistui presidentti Tarja Halosen syntymäpäiväkonsertista Helsingin kaupunginteatterista sunnuntaina.
	60-vuotissyntymäpäivää jouluaattona viettävä presidentti oli kutsunut kahvikonserttiin noin 750 vierasta; sukulaisia ja ystäviä vuosikymmenten varrelta sekä runsain määrin tuttuja politiikan ja ay-liikkeen parista. Entisistä presidenteistä paikalla olivat Mauno Koivisto puolisoineen sekä Martti Ahtisaari.
	Juhlavieraat saivat kuulla valtaosin presidentin itsensä toivomia laulusolisteja. Laulujen aiheetkin olivat sankarille itselleen tärkeitä: lapset, rauha, elämän ainutkertaisuus.
	Liikuttavien ja menneisiin vuosikymmeniin vieneiden kappaleiden lomassa konsertissa pidettiin myös hauskaa. Herkullisimpiin ja samalla ronskeimpiin kappaleisiin kuului Anneli Saariston – omin sanojensa mukaan kieli poskella – esittämä Kypsän naisen blues. Laulun kertojahan toteaa kuuden miehen kantavan hänen arkkuaan, ”viimeisenä Pentti, se levoton”.
	Konsertin lopuksi lavalle tipsutteli hemaiseva blondi, joka antoi ounastella, että pian kuultaisiin Happy Birthday -onnittelulaulu samaan tapaan kuin Marilyn Monroe esitti aikanaan presidentti Kennedylle. Yleisön riemuksi kultalamee-mekkoon olikin naamioitunut näyttelijä Jouko Klemettilä, joka aloitteli onnitteluveisua römeällä bassolla.
	Puolisonsa Pentti Arajärven ja Anna-tyttärensä ympäröimänä istunut presidentti nautti ilmiselvästi konsertista. Housuasuinen sankari kipusikin lopuksi suoraan penkkiriviltään lavalle kiittämään ystäviään ja läheisiään, jotka ovat kannustaneet, innostaneet ja antaneet kritiikkiä, ”silloinkin, kun olen vähiten sitä kaivannut”.
	Erityiskiitokset sai oma perhe, jonka presidentti arveli joutuneen vuosien mittaan jakamaan yksityisen elämänsä iloineen ja suruineen usein aika epäoikeudenmukaisesti.
	Linnan juhlat sujuivat häiriöittä

	(Helsingin Sanomat 06.12. ja 07.12.2003)
	Suomen itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto Presidentinlinnassa Helsingissä lauantaina sujui häiriöittä kaupungilla liikkuneista mielenosoittajista huolimatta.
	Tunnelmia juhlissa luonnehdittiin vapautuneiksi ja lämpimiksi. Presidentti Tarja Halosen emännöimien kautsujen pääteemoina tänä vuonna olivat suomalainen osaaminen, Suomen kulttuurilähettiläät maailmalla ja vammaisten teemavuosi.
	Presidentti Halonen otti vieraat vastaan pukeutuneena pronssin väristä silkkitaftia olevaan veistokselliseen asuun. Puvun on suunnitellut tekstiilitaiteilija Vuokko Nurmesniemi. 
	Kahden edellisvuoden tapaan jalkaväen kenraalia Adolf Ehrnroothia ei nähdä Linnan juhlissa. Niinpä ensimmäisenä presidenttiä saapui kättelemään Mannerheim-ristin ritari kapteeni Pentti Iisalo.
	Tarjoilussa suosittiin tänäkin vuonna kotimaista lähiruokaa ja luomutuotantoa. Linnan boolin ohella tarjolla on viiniä, olutta ja virvokkeita.
	Itsenäisyyspäivän juhlinta alkoi aamuyhdeksältä valtakunnallisella lipunnostotilaisuudella Helsingissä Tähtitorninmäellä, missä lipun nosti partiolippukunta NMKY:n Katajaiset.
	Ekumeeninen juhlajumalanpalvelus alkoi Helsingin tuomiokirkossa kello 12. Puolustusvoimien valtakunnallinen paraati järjestettiin Turussa.
	Ylioppilaskuntien soihtukulkue lähti Hietaniemenkadulta kello 17 kohti Senaatintoria.
	Poliisi turvasi Presidentinlinnaan menevien kulun erityisjärjestelyillä. Kaikki Linnaan saapuvat vieraat joutuvat ensimmäistä kertaa todistamaan henkilöllisyytensä kuvallisella kortilla.
	Presidentti Halosesta postimerkki 
	(Posti.fi 26.11.2003)
	Postimuseossa avattiin 28.11.2003 näyttely, joka esittelee Suomen presidentit postimerkeissä. Kunniapaikalla näyttelyssä oli taiteilija Kuutti Lavosen muotokuva presidentti Tarja Halosesta, jonka 60-vuotisjuhlaa muistettiin 1. joulukuuta ilmestyneellä postimerkillä. Muotokuva teetettiin postimerkkiä varten ja presidentti itse valitsi Kuutti Lavosen sen toteuttajaksi. 
	Rafael Wardin presidentti Halosesta maalaama, värien ilmaisuvoimaan perustuva virallinen muotokuva herätti taannoin suurta huomiota ja ristiriitaisia tunteita. Kuutti Lavosen ilmaisutapa taas perustuu viivaan ja klassiseen muotokieleen. Hän on esittänyt presidentin persoonan niukoin keinoin ja ilman autoritaarisia viittauksia. Tärkein symboli on punainen väri tahdon ja voiman ilmaisijana.
	Kaikkiaan Suomessa on julkaistu tasavallan presidenteistä 23 erilaista postimerkkiä, eri 
	arvot mukaan lukien määrä nousee 35 merkkiin. Eniten merkkejä on julkaistu Carl Gustaf Mannerheimistä ja Urho Kekkosesta.
	Suomen presidenttimerkkien sarja alkaa vuodesta 1931, jolloin presidentti Svinhufvudin 70-vuotispäivän kunniaksi julkaistiin postimerkki. Edelliset presidentit, Ståhlberg ja Relander, saivat postimerkit vasta myöhemmin.
	Presidenteistä on sittemmin julkaistu yleensä postimerkki, jos merkittävä juhlavuosi on osunut virkakaudelle. Joitain presidenttejä on muistettu jälkeen päin myös syntymän satavuotispäivänä tai in memoriam -merkillä.
	Miss Suomi 2004. Onnea, Mira!

	(Iltalehti 09.02.2004)
	Uusi Miss Suomi on helsinkiläinen, 22-vuotias Mira Salo. Iloinen, tummahiuksinen ja suloisesti hymyilevä Mira oli myös lehdistön ihannetyttö. Ensimmäinen perintöprinsessa on porvoolainen Krista Järvinen, 19, ja toinen perintöprinsessa lumijokilainen Henna Ylilauri, 19. 
	Miss Suomen ei tarvitse olla syntyperäinen suomalainen 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Miss Suomi -kisojen säännöt muuttuvat. Missin ei tarvitse tulevaisuudessa enää olla syntyperäinen suomalainen, vaan riittää, että hän on Suomen kansalainen. 
	Sääntöjä muutetaan työministeriön vähemmistövaltuutetun lähettämän kyselyn takia. Valtuutettu ilmoitti vuosi sitten, ettei ministeriö hyväksy ilmoittautumislomakkeen kohtaa syntyperältään suomalainen. 
	Vähemmistövaltuutetun tehtävänä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman turvaaminen sekä etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta Suomessa.
	Markku Niskala kansainvälisen Punaisen Ristin johtoon (Helsingin Sanomat 28.11.2003)
	Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Markku Niskala valittiin perjantaina Genevessä kansainvälisen Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton (IFRC) pääsihteeriksi. Liiton yleiskokous teki valinnan yksimielisesti.
	Niskala on toiminut liiton vt. pääsihteerinä heinäkuusta lähtien, kun edellinen pääsihteeri Didier Cherpitel jätti paikkansa puoli vuotta ennen kautensa päättymistä.
	Niskala on toiminut Suomen Punaisen Ristin pääsihteerinä vuodesta 1988. Tätä ennen hän toimi muun muassa IFRC:n Euroopan osaston päällikkönä Genevessä.
	Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisellä liitolla on jäseninä 181 kansallista yhdistystä. Liitto koordinoi järjestön avustus- ja kehitysyhteistyötä ja tukee heikoimpia kansallisia yhdistyksiä.
	Ylen radiokanavien lähetys internetissä keskeytyy vuodenvaihteessa
	(YLE Viestintä 17.12.2003)
	Yleisradion radiokanavien (mm. YLEX, YLEQ ja YLE Radio Extrem) lähetyksiä on joitakin vuosia jaettu samanaikaisesti myös kanavien internet-sivuilta kuunneltaviksi.
	Äänilevyjen internet-käytön osalta on toimittu Gramexin kanssa solmittujen korvaussopimusten perusteella. Vuotta 2004 koskevien sopimusten neuvotteluissa Gramex on vaatinut käyttöönotettavaksi uuden korvausjärjestelmän, joka johtaa kestämättömään korvaustasoon. Lisäksi Gramex on esittänyt sopimuksiin sellaisia toiminta-aluerajoituksia, jotka eivät sovellu internet-toiminnan luonteeseen ja tavoitteisiin.
	Koska Gramexin vaatimuksia ei ole mahdollista hyväksyä, joudutaan Yleisradion äänilevymusiikkia sisältävien lähetysten internet-jakelu sulkemaan vuoden alusta. Internetissä jatkavat edelleen mm. puhepainotteiset YLE Radio Peilin, YLE Multifoorumin ja YLE Arkin lähetykset.
	Ravit juoksevat kännykkään

	(Digitoday 09.12.2003)
	Suomen Hippoksen omistama Fintoto Oy siirtää Toto-pelit mobiiliaikaan. Reilu vuosi sitten avattu Toto-pelien sähköinen kauppapaikka avataan nyt myös suomalaisille kännykän käyttäjille. Tämän jälkeen Toto-peleihin voi osallistua vaivattomasti ajasta ja paikasta riippumatta.
	Toton pelaamiseen kännykällä vaaditaan matkapuhelin, joka on varustettu selaimella. Ensimmäistä pelikertaa varten on rekisteröidyttävä osoitteessa www.fintoto.fi. Rekisteröinnin yhteydessä pelitilille voi ladata rahaa suomalaisista verkkopankeista. Pelitilin avaaminen ja rahan siirto pelitilille onnistuvat samalla kertaa. 
	"Pelaaminen kännykällä on nopeaa ja helppoa. Voitot maksetaan pelitilille heti lähdön tulosten vahvistamisen jälkeen. Vastaavaa mobiilipalvelua eivät ulkomaiset vedonlyöntiyhtiöt pysty tarjoamaan", Halinen kertoo.
	RAY kokeilee sähköistä maksamista

	(Digitoday 08.12.2003)
	RAY kokeilee peliautomaateissa uutta maksutapaa, sähköistä maksamista. Kokeilu on pilottihanke ja se toteutetaan RAY:n ja neljän yrityksen yhteistyönä.
	Yhteistyöyritysten tiloissa on joulukuusta lähtien koekäytössä Kymppipokerin tapaisia pilottipelejä. Kaikkiaan pääkaupunkiseudulle sijoitetaan viisi automaattia, jotka ovat maksutavan edellyttämässä online-verkossa. Pilottivaiheessa pelien pelaaminen onnistuu OP-ryhmän Digirahalla tai Sonera Shopper -palvelulla. Ne ovat sähköisiä maksutapoja pienten ostosten tekemiseen Internetissä tai matkapuhelimella.
	Kokeilussa olevat maksutavat ovat periaatteessa seteleiden ja kolikoiden sähköisiä vastineita. Ne ovat sopivat yleiseen pienmaksamiseen ja toteuttavat välittömän voitonmaksun. Verkkokukkarolla voi ostaa kerralla 1-10 eurolla pelivarauksia. RAY:n "kauppiaskukkarot" ovat verkossa, ja voitot maksetaan reaaliajassa pelaajan verkkokukkaroon, josta ne ovat heti käytettävissä pelaajan haluamalla tavalla.
	Kokeiluvaiheen jälkeen päätetään sähköisen maksamisen laajentamisesta RAY:n automaateissa vähitellen syksystä 2004 alkaen.
	Suomalaiset eturivissä sähköisessä liiketoiminnassa (Digitoday 09.12.2003)

	Suomalaisyritykset ovat sähköisen liiketoiminnan edelläkävijöitä Pohjoismaissa, ja kotimaisilta pioneeriyrityksiltä löytyvät vahva teknologiafokus ja osaamisen kehittäminen, ilmenee uudesta tutkimuksesta.
	Tiedot pohjautuvat pohjoismaisen tutkimuslaitos PLS Ranböllin ja yritysohjelmistoja valmistavan Oraclen yhteiseen tutkimukseen, jonka nimenä on E-Business Nordic.com 2003.
	Tutkimus selvittää sähköisen liiketoiminnan nykytilaa ja tulevaisuutta pohjoismaisissa yrityksissä. Siihen osallistui yhteensä 4.309 yritystä Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Suomesta mukana oli 770 yritystä.
	Tutkimuksen mukaan suomalaiset yritykset ovat huomattavasti muita Pohjoismaita edellä sähköisen liiketoiminnan hyödyntämisessä. Suomalaiset yritykset ovat edelläkävijöitä muun muassa sähköisessä markkinoinnissa (www-sivut) ja alihankkijayhteyksissä, sisäisessä viestinnässä (intranet) sekä asiakasviestinnässä. 
	Tutkimuksen mukaan pohjoismaiset yritykset ovat hyödyntäneet sähköisen liiketoiminnan mahdollisuuksia varsin vähän. 
	Kaikissa Pohjoismaissa lähinnä suuret yritykset ovat olleet sähköisen liiketoiminnan pio-neereja. Yrityksistä vain 10 prosenttia voidaan lukea pioneeriyritysten joukkoon. 
	Tutkimuksen mukaan pk-yritykset eivät ole hyödyntäneet edes sähköisen liiketoiminnan perusmahdollisuuksia, kuten sähköistä markkinointia, tuotteiden ja palveluiden esittelyä verkossa tai rekrytointia verkon kautta. Ne eivät myöskään ole kohdistaneet tarpeeksi taloudellisia resursseja sähköisen liiketoiminnan ratkaisuihin.
	WEF: Suomi kolmanneksi paras ICT:n hyödyntäjä (Tekes, 15.12.2003)

	Suomi sijoittuu kolmanneksi World Economic Forumin tekemässä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin 102 maan valmiutta hyödyntää tieto- ja viestintäteknologian kehitystä. 
	Selvityksessä eri maita arvioitiin tieto- ja viestintäteknologian käytön ja käyttöönottovalmiuden, infrastruktuurin sekä poliittisen ja taloudellisen ympäristön suhteen.
	Ensimmäiselle sijalle nousi USA, lähinnä johtuen tieto- ja viestintäteknologian laajasta käytöstä liiketoiminnassa ja hallinnossa. Toisena on Singapore, jota seuraavat Suomi, Ruotsi ja Tanska. Pohjoismaat sijoittuvat siis viiden parhaan hyödyntäjän joukkoon.
	Viro johtaa Itä-Euroopan maiden listaa sijallaan 25. Sen sijoitusta nostaa poliittinen ja hallinnollinen työ tieto- ja viestintäteknologian käytön edistämiseksi.
	Kolmantena peräkkäisenä vuotena julkaistu The Global Information Technology Report 2003-2004 on yksi maailman johtavista arvioinneista informaatioteknologian vaikutuksesta yhteiskuntien kehitykseen. 
	Lisätietoja http://www.weforum.org/gitr 
	Suomi onkin altavastaaja verkottumisessa ja kansainvälisyydessä
	(Digitoday 30.01.2004)
	Suomen kilpailukyky ei ole niin ruusuinen kuin monissa viimeaikaisissa vertailuissa annetaan ymmärtää. Maamme kompastuskivet ovat uuden tiedon soveltamisen, verkottumisen, kansainvälisyyden ja yrittäjyyden vähäisyydessä. Tiedot ilmenevät VTT:n Akateemisten liitolle TEK:lle kehittämästä uudesta teknologiabarometristä.
	Teknologiabarometrin kaikkia 12 mittaria tarkastellen Suomi sijoittuu Ruotsin jälkeen toiseksi. Sen sijaan Suomi jää tietämysyhteiskunnan tavoitteiden saavuttamisessa viidenneksi Ruotsin, Alankomaiden, Tanskan ja Yhdysvaltojen jälkeen.
	VTT:n mukaan erityisen merkitykselliseksi Suomen heikohkon tuloksen tekee se, että tietämysyhteiskunnan tavoitteiden saavuttaminen näyttää todella kannattavan. Vertailtavia maita olivat Alankomaat, Iso-Britannia, Japani, Ruotsi, Tanska, Saksa ja Yhdysvallat.
	Teknologiabarometri on VTT:n mukaan taloudellisen suhdannebarometrin kaltainen mittari, joka kuvaa osaamisen kehitystä pidemmällä aikavälillä. Teknologiabarometri kehitettiin VTT:ssä työkaluksi teknologioiden, osaamisen ja voimavarojen kehittämisen ja suuntaamisen apuna. Nämä ratkaisut ovat tulevaisuuden kilpailukyvyn ydinkysymyksiä. Maamme hyvinvointi ja kilpailuasema kansakuntien kärkikaartissa rakentuu niiden varaan.
	Teknologiabarometri toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Se osoitti hyvin tarpeellisuutensa, VTT:stä huomautetaan.
	Yli puolet käyttää nettipankkia

	(Digitoday 24.11.2003)
	Jo yli puolet suomalaisista maksaa laskunsa useimmiten internetissä. Suomen Pankkiyhdistyksen kyselyn mukaan nettiasiakkaiden määrä on noussut 55 prosenttiin vajaan vuoden takaisen kyselyn 41 prosentista.
	Nettipankin käyttö on vienyt asiakkaita pankkiautomaateilta. Enää vajaa viidesosa pankkien asiakkaista maksaa useimmiten laskunsa pankkiautomaattien kautta.
	Pankkikortin käyttö ostosten maksamisessa on niin ikään yleistynyt. Yli 40 prosenttia Pankkiyhdistyksen kyselyyn vastanneista maksaa päivittäiset ostoksensa useimmiten pankkikortilla. Vielä alkuvuonna kortilla maksajien osuus oli noin 30 prosenttia.
	Käteisen käyttö tavallisimpana maksutapana on vähentynyt 58 prosentista 49 prosenttiin.
	Pankkiyhdistyksen lokakuussa tekemään kyselyyn osallistui 1.500 eri ikäistä suomalaista.
	Tietokoneen ajokortti jo 140.000 suomalaisella (Digitoday 19.01.2004)
	Tieke Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n Tietokoneen ajokortti on ollut tarjolla tasan kymmenen vuotta. Merkkipäivään 19. tammikuuta 2004 mennessä tutkinnon on Tieken mukaan suorittanut jo yli 140.000 suomalaista.
	Tieken kehittämä ja kasvattama Tietokoneen ajokortti -tuoteperhe on vakiinnuttanut arvostetun asemansa tietoteknisten taitojen mittaajana Suomessa. Tietokoneen ajokortti kiinnostaa myös kansainvälisesti. Asukaslukuun suhteutettuna valmiita tutkintoja on meillä eniten maailmassa. 
	Työelämän lisäksi Tietokoneen ajokortista on hyötyä niin opiskelussa kuin vapaa-ajallakin. Monissa oppilaitoksissa ajokortin suorittaminen on osa laajempaa tutkintoa, ja opiskelussa ajokortin taidoista on hyötyä oppilaitoksesta riippumatta. 
	Vuosien kuluessa Tietokoneen ajokortti on laajentunut kokonaiseksi tuoteperheeksi. Siihen kuuluvat kansalaisen @-kortti, A-kortti, AB-kortti ja uusimpana Langattoman viestinnän tutkinto.
	Suomi ennätykseen pc-myynnissä viime vuonna (Digitoday 04.02.2004)
	Vuonna 2003 Suomessa myytiin kaiken kaikkiaan lähes 600.000 PC:tä, mikä on IDC:n mukaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Myynti nytkähti edellisestä eteenpäin 25%. Kasvun vetureina olivat kuluttaja- ja kannettavien myynti yrityspuolen myynnin kasvaessa maltillisemmin, IDC arvioi. Sen mukaan kasvua saavutettiin kuitenkin kaikilla markkinasegmenteillä.
	Kuluttajamyynti sekä pöytäkoneissa että etenkin kannettavissa kasvoi tasaisesti koko vuoden. Kuluttajakaupan osuus nousi 31%iin kokonaismarkkinoista verrattuna noin viidenneksen markkinaosuuteen vuonna 2002.  Yritysmyynnin kasvu oli IDC:n mukaan edelleen maltillista. 
	Tietoturvapäivänä muistutetaan kotikoneiden suojaamisesta 
	(Helsingin Sanomat 11.02.2004) 
	Kansallista tietoturvapäivää vietetään nyt ensimmäistä kertaa. Tarkoitus on saada Internetin käyttäjät suojaamaan kotikoneensa viruksilta ja hakkereilta. 
	Tietoturvapäivän järjestäjät muistuttavat, että tietoverkkojen virusten, matojen ja muiden haittaohjelmien määrä on lisääntynyt nopeasti viime vuosina. Tietokoneilla olevat tiedot ovat vaarassa joutua vääriin käsiin ja suojaamaton kone voidaan muuttaa roskapostin automaattiseksi lähetyskoneeksi ilman, että koneen käyttäjä sitä itse huomaa. 
	Kotikoneiden käyttöjärjestelmä tulisi päivittää uusimmilla tietoturvapäivityksillä, suojata palomuurilla ja pitää virustorjunta ajan tasalla. 
	Yli miljoonaan kotiin jaetaan näinä päivinä Joka kodin tietoturvaopas, jossa annetaan neuvoja mm. Internetin turvallisesta käytöstä ja virustorjunnasta. 
	Joka kodin tietoturvaopas netissä 
	www.tietoturvaopas.fi 
	MLL: Lapsille selkeämmät rajat

	(Nelonen 09.02.2004)
	Mannerheimin Lastensuojeluliitto perää vanhemmilta, kouluilta ja asiantuntijoilta rohkeutta antaa lapsille selkeitä ohjeita ja rajoja.
	Pääsihteeri Eeva Kuuskosken mukaan liitto on mukana talkoissa, joissa liiallisen suvaitsevaisuuden kulttuuria murretaan. Kuuskosken mielestä koulut ja vanhemmat voisivat ottaa selkeämmin kantaa muun muassa siihen, millaisissa vaatteissa oppilaat tulevat kouluun.
	Opetushallituksen mukaan koulut ja vanhemmat voivat luoda koulukohtaisia pelisääntöjä, mutta suositukset asiallisesta koulupukeutumisesta eivät voi sisältyä koulun järjestyssääntöihin
	Amer-yhtymä luopuu tupakkatuotannosta 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Amer-yhtymä luopuu tupakkaliiketoiminnasta 26.3., kun Philip Morris lunastaa takaisin tuotteidensa valmistus- ja myyntilisenssin. 
	Philip Morris ottaa haltuunsa Amer-Tupakan omat savuketavaramerkit sekä osan koneista ja laitteista. Kauppahinta on € 29 miljoonaa. 
	Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Vuonna 2002 Amer-yhtymän liikevaihto oli € 1,1 miljardia ja sen palveluksessa oli liki 4.000 henkeä.
	Onkia ja virveleitä ei enää lentokoneeseen 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Onkia ja virveleitä ei saa enää viedä lentokoneen matkustamoon, vaan ne tulee vastedes laittaa lentokoneen ruumaan matkatavaroiden kanssa. 
	Ilmailulaitos päivitti matkustamossa turvallisuussyistä kiellettyjen aineiden ja esineiden listaa sen jälkeen, kun EU-komissio oli julkistanut jäsenvaltioiden käytäntöjä yhtenäistävän luettelon. Edelleenkin sekä kotimaan että ulkomaan lennoilla matkustamossa kiellettyinä pysyivät esimerkiksi korkkiruuvit ja neulepuikot. Matkustamoon ei saa tuoda myöskään leluaseita tai luistimia.
	Idols-voittajasta Kilpailuviraston vuoden kilpailija (Nelonen 18.12.2003)
	Kilpailuvirasto on valinnut vuoden 2003 kilpailijaksi MTV3:n järjestämän Idols -laulajakisan tulevan voittajan. Kilpailua on käyty tämän syksyn aikana, ja voittaja valitaan tammikuussa.
	Perusteluissaan Kilpailuvirasto painottaa muun muassa ominaisuuksia, joita Idols -kisaan osallistuvilta vaaditaan; pelkäämättömyyttä ja itsensä likoon laittamista sekä riskinoton kykyä. Eli samoja ominaisuuksia, joita vaaditaan esimerkiksi uusilta yrittäjiltä.
	Kilpailuviraston toiminta-ajatuksena on terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun turvaaminen sekä talouden tehokkuuden lisääminen kilpailua edistämällä.
	Suomalaisia on 5.220.000 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004)
	Suomen väkiluku oli viime vuoden lopussa Tilastokeskuksen mukaan 5.220.000. Väkiluvun arvioidaan lisääntyvän 13.700 hengellä eli 0,3 prosenttia. 
	Väestön lisääntyi siten 2.300:lla vuotta 2002 enemmän. Tämä selittyy lähinnä syntyneiden määrän kasvulla ja kuolleiden määrän vähentymisellä.  Väkiluku lisääntyi kahdeksassa Etelä- ja Keski-Suomen maakunnassa sekä Ahvenanmaalla. Määrällisesti eniten uutta väkeä tuli Uudellemaalle, mutta suhteellisesti lisäys on suurin Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla. Suurimpia häviäjiä olivat Pohjois-Suomen ja Itä-Suomen maakunnat, etenkin Kainuu, Etelä-Savo ja Lappi. Pohjanmaalla väkiluku pysyi suunnilleen samana. 
	Espoo ja Vantaa ovat kasvattaneet väkilukuaan eniten, mutta Jyväskylä on muuttovoittoa arvioitaessa kärjessä. Maahanmuutto on vähentynyt hieman, mutta muuttovoittoa arvioidaan kertyneen viime vuonna 5.400 eli parisataa enemmän kuin edellisvuonna. Suomeen muutti ulkomailta 17.400 ihmistä ja Suomesta pois muutti 12.000 ihmistä. 275.000 ihmistä vaihtoi asuinkuntaa.  
	Viidennes suomalaisista stressaantuneita 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Suomalaisista neljä prosenttia kokee stressin yleistasonsa olevan hyvin korkea, ja melko stressaantuneeksi itsensä kokee 17 prosenttia. Tulos selvisi Taloustutkimuksen uusimmassa arvotutkimuksessa, jota varten haastateltiin viime vuoden toisella puoliskolla 4.292 15-75-vuotiasta suomalaista. 
	Naisista 24 prosenttia kokee itsensä vähintään melko stressaantuneeksi. Miehillä vastaava luku on 19 prosenttia. Eniten stressaantuneita ovat 25-39-vuotiaat ja vähiten yli 60-vuotiaat. Ammattiryhmittäin stressitaso on korkein yrittäjillä ja opiskelijoilla, ja alin stressimäärä on eläkeläisillä ja kotiäideillä ja -isillä. Aikuistalouksista stressaantuneita oli joka viides ja lapsiperheistä neljännes. Tuloluokittain eniten stressiä kokivat alimmat ja ylimmät tuloluokat.
	VTT kehitti pikahuumetestin 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on kehittänyt pikatestin lääke-, huumaus- ja dopingaineiden käytön selvittämiseksi. Testi antaa tuloksen muutamassa minuutissa, kun ennen tuloksen saaminen on kestänyt 10-20 minuuttia. 
	Huumetestin keskeinen osa ovat vasta-aineet, jotka tuotetaan uudella menetelmällä bakteereissa. Eläinkokeita ei tulevaisuudessa tarvita lainkaan vasta-aineiden tuottamiseen. Testinäyte voi olla esimerkiksi verta, sylkeä tai virtsaa. Testiä pidetään kansainvälisestikin ainutlaatuisena. Huumetestin avulla on toistaiseksi kokeiltu morfiinin määrittämistä syljestä. Amfetamiinin paljastamisen mahdollistava testi on suunnitteilla. Tulevaisuudessa yhdellä mittauksella voidaan mitata kaikkien tavallisimpien huumausaineiden käyttö yhdellä mittauksella.
	Pätkätyöläisille tulossa lomaoikeus 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Aamulehden mukaan vuosilomalakia valmistelevan komitea on pääsemässä yksimielisyyteen siitä, että osa-aikaisten työntekijöiden lomaoikeuksia parannetaan. Nyt voimassa olevan lain mukaan vuosilomaa kertyy henkilölle, joka työskentelee vähintään 14 päivää kuussa. Osa-aikaista työtä tekevä saa vuosilomaa, mikäli hän työskentelee vähintään 35 tuntia kuussa. 
	Uuden lain mukaan vuosilomaa kertyy myös niille, jotka työskentelevät vähemmän kuin 35 tuntia kuukaudessa. Komitean työn piti valmistua jo vuosi sitten, mutta sille on annettu lisäaikaa jo kolme kertaa.
	Suomeen uusi kunta ja kaksi kaupunkia 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 01/2004)
	Suomi sai vuoden alussa uuden kunnan, kun Jäppilä, Pieksämäen maalaiskunta ja Virtasalmen kunta Etelä-Savossa yhdistyivät. Uuden kunnan nimi on Pieksänmaa, ja siellä asuu hieman yli 9 000 ihmistä. 
	Yhdistymisen jälkeen Suomessa on kuntia 444. Kuntien lukumäärä on vähentynyt viidessä vuodessa 452:sta nykyiseen. Kuntien määrä vähenee myös jatkossa, sillä vireillä on puolisenkymmentä kuntaliitosta eri puolilla Suomea. 
	Pirkanmaan Ylöjärvestä ja Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvestä tuli vuoden alussa kaupunkeja. Kaupunkeja Suomessa on nyt 113. Nykyisen kuntalain mukaan kunta voi alkaa käyttää itsestään kaupunki-nimitystä, kun se katsoo täyttävänsä kaupunkimaisen yhdyskunnan vaatimukset. Vuoteen 1995 asti kaupungiksi pääsi vain sisäministeriön luvalla. 
	Pallastunturi siirtyi vuodenvaihteessa Kittilästä Muonioon, kun Pallastunturin alue irrotettiin Kittilästä ja liitettiin Muonioon. Valtioneuvoston päätöksen mukaan Pallastunturin siirtäminen vauhdittaa alueen elinkeinojen kehittämistä. Muonio kasvoi liitoksella 143 neliökilometriä ja sai yhden uuden asukkaan. 
	Kittilän kunnan Raattaman kylän asukkaat aikovat valittaa päätöksestä EY-tuomioistuimeen. Aluesiiron myötä raattamalaisilta meni oikeus harjoittaa kalastusta, metsästystä ja poronhoitoa Pallastunturin kansallispuiston alueella. 
	Sahalahti ja Kangasala yhdistyvät 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 05/2004)
	Sahalahden kunnanvaltuusto on hyväksynyt kuntaliitoksen Kangasalan kanssa. Liitoksen on määrä tulla voimaan vuoden 2005 alusta. Yhdistyneen kunnan nimeksi tulee Kangasala. Kangasalan puolella kuntaliitoksesta ei järjestetty kansanäänestystä. 
	Uudesta Kangasalasta tulee noin 25.000 asukkaan kunta, kun nykyiset 23 000 kangasalalaista ja 2 000 sahalahtelaista asuvat saman kunnan sisällä. Valtion ns. porkkanarahaa on liittyjille luvassa enimmillään € 7,6 miljoonaa.
	Rikollisten tunnistusrivit käyttöön 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Myös Suomessa otetaan käyttöön rikollisten tunnistusrivit, jotka ovat tuttuja amerikkalaisista elokuvista. Poliisi sai oikeuden ryhmätunnistukseen vuoden alusta voimaan tulleessa lakipaketissa, jolla halutaan tehostaa törkeiden rikosten selvittämistä. Laki velvoittaa kenet tahansa vertailuhenkilöksi, mikäli se on tärkeää rikoksen selvittämisen 
	kannalta. Osallistumisesta maksetaan korvaus. 
	Tunnistuksessa epäilty sijoitetaan riviin vertailuhenkilöiden kanssa poliisin tiloissa. Uhri tai silminnäkijä tarkastelee rivistöä peililasin takaa ja kertoo, onko mahdollinen tekijä rivissä. 
	Varusmiespalveluksen alkua kevennetään 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Varusmieskoulutuksen alkua eli peruskoulutuskautta kevennetään. Uudenlainen sopeuttava peruskoulutus aloitetaan kaikissa joukko-osastoissa heinäkuun saapumiserästä alkaen. Koulutuksen alussa keskitytään enemmän yleissotilaalliseen koulutukseen ja sotilaan perustietojen ja taitojen opettelemiseen. 
	Sopeuttavassa vaiheessa käytäntö korostuu, ja teorian osuus lisääntyy myöhemmin. Muun muassa kevyen konekiväärin ja viestivälineiden koulutus siirtyy erikoiskoulutuskaudelle. Kahdeksan viikkoa kestävä peruskoulutuskausi o kaikille varusmiehille samanlainen. Sen kuluessa opetellaan sotilaan perustaitoja ja -tietoja, kehitetään fyysistä suorituskykyä ja opitaan toimimaan puolustusvoimissa. 
	Koulutusuudistusta kokeillaan kolmessa joukko-osastossa jo 12.1. palvelukseen astuvassa saapumiserässä. Uudistuksella toivotaan vähennettävän alokkaiden palveluksen keskeytyksiä. Puolustusvoimien kotisivu: www.mil.fi 
	Maailmanennätyssakot

	(Iltalehti 10.02.2004)
	Suomen varakkaimpiin henkilöihin lukeutuva liikemies Jussi Salonoja sai kaikkien aikojen ennätyssakot ylinopeudesta Helsingissä helmikuun alussa. Poliisit kirjoittivat hänelle noin € 170.000 rapsut.
	Kanaria edelleen suosituin lomakohde 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 02/2004)
	Espanja, niin sen Kanarian saaret kuin manner-Espanja olivat viime vuonna edelleen suomalaisten suosituin matkakohde. Espanjaan matkusti valmismatkoilla 304.500 suomalaista. Erittäin suosittuna on pysynyt myös Kreikka, jossa lomaili 142.000 suomalaista. Edellisvuoteen verrattuna matkustajamäärät pysyivät samalla tasolla. Lentäen suunnisti lomalle kaikkiaan 880.000 suomalaista. 
	Irakin sodan takia Turkissa lomailevien määrä laski 47.600:een edellisvuoden 63.000 suomalaisturistista. Turkki oli silti kolmanneksi suosituin kohde ennen edullisena pidettyä Bulgariaa, joka kasvatti suosiotaan eniten Euroopan maista. 
	Suomalaisten valmismatkalomailu suuntautui viime vuonna 80-prosenttisesti Eurooppaan. Myös Itävaltaan ja Portugaliin matkustaminen kasvoi, ja Madeira nosti suosiotaan tuntuvasti. Sen sijaan Kypros ja Unkari menettivät suomalaismatkailijoita. Kaakkois-Aasian matkustaminen laski tuntuvasti sars-epidemian takia. Kaukokohteissa eniten suosiotaan nosti Brasilia.
	Nanso sai Kultainen Vaatepuu 2004 –palkinnon (Nelonen 19.01.2004)
	Nanso Oy on palkittu vuoden 2004 Kultaisella Vaatepuulla. Yritys tunnetaan laadukkaista trikootuotteistaan. Muotimessujen yhteydessä jaettava palkinto annetaan nyt kymmenettä kertaa. Tunnustus luovutetaan Muoti 04-messuilla Helsingin messukeskuksessa sunnuntaina.
	Palkinnon perusteissa Nanso saa kiitosta pitkän linjan yrityksenä, joka on ottanut rohkeita askeleita eteenpäin ja löytänyt tuoreita keinoja uudistua ja uudistaa brändejään. Nansolaisilla on myös avoin, hyväntuulinen suhtautuminen toimintaympäristöönsä.
	Nanson myynti ylitti vuonna 2003 ensimmäistä kertaa 50 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen oli viisi prosenttia. Yritys työllistää Suomessa noin 500 henkilöä. Voittajan mallisto on esillä Muotimessuilla.
	Suomi YK:n talous- ja sosiaalineuvoston puheenjohtajaksi (Nelonen 21.01.2004)
	Suomen YK-suurlähettiläs Marjatta Rasi on valittu YK:n talous- ja sosiaalineuvoston Ecosocin puheenjohtajaksi. Puheenjohtajuus kestää koko kalenterivuoden, jonka tärkein tapahtuma on Ecosocin pääistunto heinäkuussa New Yorkissa. Ulkoministeriö kertoi Rasin valinnasta keskiviikkona.
	Talous- ja sosiaalineuvosto on yksi YK:n hallitustenvälisen toiminnan pääelimistä yleiskokouksen ja turvallisuusneuvoston rinnalla. Siihen valitaan 54 jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Tänä vuonna Ecosocissa on kaikkiaan 11 nykyistä ja tulevaa Euroopan unionin jäsentä, Pohjoismaista Suomen lisäksi Ruotsi.
	Talous- ja sosiaalineuvoston pääasiallinen tehtävä on koordinoida YK:n kehitystoimintaa sekä edistää YK:n toimialaan kuuluvia talous- ja sosiaalialan kysymyksiä hallitusten välillä.
	Neuvostolle on viime vuosina annettu lisää tehtäviä: sen pitää valvoa ja edistää YK:n vuosituhatjulistuksen sekä mm. Monterreyn kehitysrahoituskonferenssin ja Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen asettamien tavoitteiden toimeenpanoa. STT
	Nokia brandikisan seitsemäs, Google ykkönen (Digitoday 03.02.2004)
	Konsulttiyhtiö Interbrandin maailman merkittävimpien tuotemerkkien kisan voittajaksi valittiin jo toistamiseen hakukone Google perässään Apple ja kolmanneksi noussut Mini. Nokia sijoittui seitsemänneksi kisassa, jonka neljäntenä oli Coca-Cola, viidentenä Samsung ja kuudentena Ikea. Nokian jälkeen top 10:een kuuluivat järjestyksessä Nike, Sony ja Starbucks.
	Eniten listalla nousi saksalaisen BMW-autovalmistajan omistama Mini Cooper, jonka sijoitus ponnahti edellisvuoden sijalta 11 viime vuonna kolmanneksi. Se työnsi edellisvuodesta pykälän alaspäin maailman arvokkainta brandia, Coca-Colaa.
	Interbrandin tutkimukseen internetissä osallistui yli 4.010 käyttäjää 85 eri maassa. Tuloksia vääristää nimenomaan vastausten keräys internetissä, jota käyttävät erityisesti teknologisesti suuntautuneet henkilöt.
	Metakides nappasi Nokian säätiön palkinnon

	(Digitoday 09.12.2003)
	Nokia Oyj:n Säätiön vuotuisen tunnustuspalkinnon on saanut kreikkalainen professori George Metakides ansioistaan eurooppalaisen tieto- ja tietoliikennetekniikan tutkimuksen ja kehityksen sekä kansainvälisen yhteistyön edistämisessä.
	Useasti Suomessa vieraillut professori Metakides on Nokian mukaan vaikuttanut merkittävästi myös suomalaisten yliopistojen, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten runsaaseen osallistumiseen eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin. 
	Nokian pääjohtaja Jorma Ollila ojensi arvoltaan € 10.000 palkinnon maanantaina säätiön apurahojen jakotilaisuudessa.
	Kreikan Thessalonikissa vuonna 1945 syntynyt professori Metakides väitteli tohtoriksi matemaattisen logiikan alueelta Yhdysvalloissa Cornellin yliopistossa 1971 ja loi merkittävän akateemisen uran maan huippuyliopistoissa (MIT, Cornell, Rochester), kunnes palasi Kreikkaan Patraksen yliopiston logiikan professoriksi vuonna 1978. 
	Vuosina 1984-2002 hän toimi useissa vastuunalaisissa tehtävissä eurooppalaisissa tutkimuspolitiikkaa suunnittelevissa, tutkimusta rahoittavissa ja kansainvälistä yhteistyötä edistävissä organisaatioissa. 
	Vuonna 1988 professori Metakides perusti EU-komissioon tietotekniikan perustutkimuksen ja kansainvälisen tieteellisen yhteistyön osaston ja johti sitä vuoteen 1993. Vuosina 1993-1998 hän johti tietotekniikan tutkimusta edistävää kahden miljardin euron ESPRIT-kehitysohjelmaa ja vuosina 1998-2002 neljän miljardin euron Information Society Technologies -ohjelmaa. 
	Nykyisin Metakides toimii Patraksen yliopiston professorina ja johtaa samalla Kreikan Tietotekniikkainstituutin tiedeneuvostoa. 
	Nokia Oyj:n Säätiö jakoi tänä vuonna ennätysmäärän, 92 kappaletta apurahoja yhteissummaltaan € 452.000. 
	LomaSuomi-mobiilipalvelu avautui
	(Digitoday 25.11.2003)
	Sonera ilmoittaa, että sen palveluvalikkoon on nyt saatavilla loman suunnitteluun tarkoitettu LomaSuomi-mobiilipalvelu. Palvelussa on Soneran mukaan 15.000 tietoa matkailu
	keskuksista, Suomen kunnista, hotelleista, nähtävyyksistä, harrastusmahdollisuuksista ja tapahtumista.
	TeliaSoneran mukaan palvelun avulla voi suunnitella vaikkapa kylpylälomaa tai etsiä lähimpiä hiihtokeskuksia tai safareita. 
	Mobiilipalvelusta on hyötyä myös matkalla ollessa, sillä junassa istuessa voi tehdä osoitehaun, jos lomapaikan sijainti on unohtunut ja katsoa samalla paikan säätilan. Säätiedot saa Suomen kaikista kunnista. 
	Palvelusta näkee myös kohteiden yhteystiedot ja kuvat ennen matkaa. Hakua voi nopeuttaa Hae lähin -toiminnolla, joka hakee paikannuksen avulla lähimmät matkailukohteet, hotellit lomakylät, tapahtumat ja teemalomat.
	Matkapuhelimella helpotusta kroonisten sairauksien hoitoon (Digitoday 20.11.2003)
	Kroonisten sairausten hoitoon tarkoitetussa Medixine Oy:n uudessa Mobile Disease Management -tuotteessa yhdistyvät puhelimissa käytettävät ohjelmistot, niiden jakeluun tarvittavat palvelinohjelmistot ja internetillä käytettävät laajemmat toiminnallisuudet.
	Medixinestä korostetaan, että jopa yli miljoona suomalaista sairastaa kroonisia sairauksia. Näitä ovat esimerkiksi diabetes, verenpainetauti ja astma. Yhtiön mukaan kroonisten sairauksien hoidossa parhaat tulokset saadaan silloin, kun potilaat itse osallistuvat aktiivisesti sairautensa hoitoon ja seurantaan. 
	Parhaimmillaan hoitoon liittyvät sovellukset ovat potilaan käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Sovellusten vaatima laitteisto ei myöskään saa asettaa kohtuutonta taloudellista haastetta potilaalle tai terveyspalveluiden tarjoajille.
	Medixine tarjoaa myös hoitohenkilökunnalle matkapuhelimella käytettävän ohjelmiston, jonka avulla voidaan missä tahansa tarkistaa potilaan mittausarvojen tilanne. Medixinen uusi ratkaisu on rakennuttu Java-teknologiaan pohjautuen ja se toimii useimmissa nykyisin myytävissä matkapuhelimissa.
	Medixine Oy kuuluu Nokian kehittäjäyhteisön, Forum Nokian yhteistyökumppaneihin terveys- ja hyvinvointisovellusten alueella.
	Uudella luotisuojamateriaalilla laajat markkinat (Tekes 14.11.2003)
	VTT:llä on keksitty ja patentoitu uusi, mullistava luoti-, murto- ja sirpalesuojamateriaali. VTT on myynyt patentin oikeudet suomalaiselle Exote Oy:lle, joka näkee materiaalin tuotteistuksessa miljoonamarkkinat. Tekes oli yhtenä osapuolena rahoittamassa hanketta, jossa uutta materiaalia kokeiltiin. 
	Exote Oy suunnittelee parhaillaan rakentavansa uuden tuotantolaitoksen Hämeeseen. Suojamateriaalia alettaneen käyttää kokonaan uudentyyppisten siviili- ja sotilasajoneuvojen perusrakenteisiin.
	Uusi, keraamin ja metallin yhdistelmämateriaali on kovaa kuin keraami ja kovametalli, huomattavasti sitkeämpää kuin keraamit ja se on helposti valmistettavissa haluttuun muotoon. Materiaali kestää poikkeuksellisesti sekä pitkiä iskusarjoja että yksittäisiä voimakkaita ja teräviä iskuja. Lisäksi materiaalin lämmönkesto on hyvä. Nykyisin suojissa käytettävä alumiinioksidi- ja muut keraamit ovat hauraita, jonka takia ne eivät kestä yhä yleisempiä suojiin kohdistuvia iskusarjoja.
	VTT:llä idea keksintöön syntyi sivujuonteena työssä, jossa kehitettiin teollisuuden koneille uusia kulumista ja korroosiota kestäviä materiaaleja sekä uusia pinnoitusmenetelmiä. Uutta materiaalia kokeiltiin hankkeessa, jota tukivat Tekesin lisäksi Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta, Puolustusvoimien tutkimuskeskus, Poliisin tekniikkakeskus sekä useat yritykset . Materiaalin käytön luotisuojana patentoi VTT.
	EU palkitsi suomalaista bioenergiaa 

	(Tekes 30.01.2004) 
	Komission myöntämän parhaan paikallisen kumppanuushankkeen palkinnon sai Pohjolan Voima biopolttoaineohjelmallaan, jossa yhtiö sijoittaa biovoimalaitokseen ja lisää merkittävästi metsä- ja peltoenergian käyttöä.  ”The European Union's Renewable Energy Partnership” -ohjelma on käynnistetty tukemaan EU:n tavoitetta nostaa uusiutuvan energian osuus kuudesta prosentista 12% vuonna 2010. Kampanjaan kuuluu kilpailu, jossa palkitaan parhaat saavutukset. Pohjolan Voima oli mukana kilpailussa bioenergiaohjelmallaan. 
	”Pohjolan Voima on toteuttamassa lähes 2000 MWth investoinnit, joten olemme EU-alueella selkeästi johtava toimija tällä sektorilla”, sanoi toimitusjohtaja Timo Rajala.  ”Bioenergian käytön lisääminen edellyttää hyvää yhteistyötä, jota olemme tehneet muun muassa metsäyhtiö UPM-Kymmenen sekä metsäkonevalmistaja Timberjackin kanssa”, kertoo Rajala. 
	Pohjolan Voima on ollut mukana kehittämässä osaamistaan Tekesin Puuenergiaohjelmassa kuten myös UPM-Kymmene ja Timberjack.
	Gates hehkutti Suuntoa Las Vegasissa

	(Digitoday 08.10.2003)
	Microsoftin hallituksen puheenjohtaja Bill Gates vannoo pc-laitteiden, televisioiden ja mobiilien päätelaitteiden entistä saumattomampaan yhteispeliin. Las Vegasin messut avannut Gates esitteli yhtenä merkittävänä keksintönä suomalaisen Suunnon uutta rannetietokonetta.
	”Saumattomuus tarkoittaa sitä, että samaa informaatiota voidaan käsitellä sekä työpaikan koneilla että kotona olevilla laitteilla”, Bill Gates sanoi Las Vegasin kuluttajaelektroniikan messujen avauspuheenvuorossaan keskiviikkona.
	Gates jatkoi jo viime vuonna Las Vegasissa esiteltyjen SPOT (Smart Personal Object Technology)-laitteiden mainostamista. Eräs tällainen SPOT-laite on Suunnon uusi rannetietokone, jota maailman rikkain mies kutsui älykelloksi. 
	CNET:n mukaan innostunut Gates esitteli Suunnon ja sen kilpailijan Fossilin ominaisuuksia, joiden taustalla on Microsoftin teknologia ja MSN-palvelut.
	Amer-yhtymän omistaman Suunnon älykello tulee markkinoille Las Vegasin shown jälkeen.
	Palvelurobotti tulevaisuuden talonmies

	(Digitoday 27.11.2003)
	Tulevaisuudessa talonmiehen tehtäviä saattaa hoitaa palvelurobotti. Suomen Akatemian Tulevaisuuden kone- ja valmistustekniikka –tutkimusohjelman (TUKEVA) hankkeissa tutkittiin ja kehitettiin onnistuneesti muun muassa uudenlaista ohjauskäyttöliittymää liikkuville robottimaisille koneille.
	Tutkimushanketta johtaneen professori Aarne Halmeen mukaan tavoitteena oli perinteisen käyttöliittymän laajentaminen oppivaksi käyttöliittymäksi. 
	Oppivassa käyttöliittymässä hyödynnetään ihmisen ja koneen omia aisteja, jotka mahdollistavat työskentelyalueen ympäristön ja sen kohteiden hahmottamisen. Koneen ohjaus onnistuu näiden havaintojen ja niiden jäsentelyyn perustuvien tehtäväkomentojen kautta. 
	Käyttäjä voi käskyttää konetta esimerkiksi puhumalla tai käsimerkein. Näin hän ei ole sidottu koneen ohjaimiin, vaan hän voi olla mukana koneen ohjaamossa tai liikkua itsenäisesti työalueella. Tämä edellyttää koneelta ohjausjärjestelmää, jonka avulla työtehtävien vaatima liikeohjaus ja työalueella navigointi voidaan toteuttaa automaattisina prosesseina.
	Tutkimuksessa käyttöliittymän prototyyppi toteutettiin WorkPartner-robotille, joka edustaa tavallisten ihmisten käyttöön tarkoitettua futuristista työkonetta. 
	WorkPartner on pääasiassa ulkotöitä varten suunniteltu ihmismäinen palvelurobotti, tulevaisuuden talonmies, joka työskentelee käyttäjänsä kanssa samalla piha-alueella. Samassa hankkeessa kehitettiin myös uudentyyppisiä käyttäjälaitteita kuten päälle puettava käyttöliittymä, joka mahdollistaa käyttäjän ja robotin samanaikaisen työskentelyn.
	Tampereella korvataan akkuja langattomasti

	(Digitoday 01.12.2003)
	Tasasuuntausantennilla voidaan korvata paristo kannettavissa laitteissa, väittää diplomi-insinööri Jouko Heikkinen perjantaina Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) sähkötekniikan osastolla. Väitöstyön aiheena on lyhyen kantaman langaton tehonsiirto, joka 
	mahdollistaa pienen tehonkulutuksen omaavien kannettavien ja langatonta tiedonsiirtoa hyödyntävien laitteiden toiminnan ilman perinteistä paristoa tai akkua.
	Heikkisen mukaan vaihtoehtoisen teholähteen käyttäminen pienitehoisissa mobiililaitteissa voi olla kannattavaa esimerkiksi kustannussyistä tai jos pariston elinikä on liian lyhyt verrattuna laitteen suunniteltuun käyttöikään eikä pariston vaihtaminen ole kovin helppoa. 
	Väitöstyössä on kehitetty ns. tasasuuntausantenneja, jotka kaappaavat osan sähkömagneettisten kenttien välityksellä siirretystä radiotaajuisesta tehosta ja tasasuuntaavat sen elektroniikkapiirien tarvitsemaksi käyttötehoksi. Tasomaisia rakenteita käyttämällä on pyritty muun muassa pieneen tilan tarpeeseen, toteutuksen yksinkertaisuuteen ja edullisuuteen. Väitöstyön tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi radiotaajuisen tunnistustekniikan (RFID) ja etämittauksen sovelluksissa.
	Diplomi-insinööri Jouko Heikkisen elektroniikan alaan kuuluva väitöskirja "Development of Planar Rectifying Antennas for Short-range Wireless Power Transmission" eli ”Tasomaisten tasasuuntausantennien kehitys lyhyen kantaman langattomaan tehonsiirtoon” tarkastetaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) sähkötekniikan osastolla perjantaina 5.12.2003.
	Vuoden ympäristöhanke ja Vuoden ympäristöteko -palkinnot jaettiin (Tekes 19.11.2003)
	VISIO 2010 -ryhmä eli kiinteistö- ja rakennusklusterin järjestöt avasivat keväällä kilpailun palkitakseen kestävää kehitystä merkittävästi edistäneen alan ympäristöhankkeen ja ympäristöteon. Nyt toista kertaa järjestetyn kilpailun tavoitteena on ympäristötietoisuuden ja -osaamisen lisääminen kiinteistö- ja rakennusalalla.
	Vuoden ympäristöhanke -sarjaan tuli yhteensä 14 ehdotusta ja ympäristöteko-sarjaan 31 ehdotusta. 
	Kilpailun tulokset julkistettiin 18.11.2003 Helsingissä Finlandia-talolla pidetyssä Kiinteistö- ja rakennusforum 2004 -tilaisuudessa. 
	Vuoden ympäristöhanke -sarjan voittaja on Helsingin Sörnäisissä sijaitsevat Senaatti-kiinteistöjen ja Stakesin toimitilat. Tuomaristo painotti tämänvuotisessa ratkaisussaan rakennuksen perusratkaisua uuden ja vanhan yhdistämisestä sekä monipuolista ympäristönäkökulman huomioonottamista niin perussuunnittelussa kuin kiinteistön käytön aikana. Toteutettu ratkaisu kertoo tuomariston mielestä rakennuttajan sisäistämistä ympäristöarvoista ja kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta.
	Vuoden ympäristöteko -sarjan voittaja on Tiehallinto ja sen työ ympäristön eteen. Teiden rakentaminen ja ylläpito vaikuttaa vääjäämättä ympäristöömme, joten kestävän kehityksen edistämisessä on oleellisen tärkeää kuinka tienpito hoidetaan. Tuomaristo piti Tiehallinnon kulttuurimuutosta tienpidon haittavaikutusten minimoimiseksi merkittävänä keinona edistää kestää kehitystä. Tiehallinto on osoittanut, että se pyrkii toiminnassaan ekotehokkuuteen ja on valmis hyödyntämään uusia palvelukonsepteja ja menettelytapoja kuten elinkaarivastuumallia.
	Maailman suurin mobiilijoulukuusi Ylivieskassa (Digitoday 28.11.2003)
	Maailman suurin mobiilijoulukuusi –valoteos syttyi Ylivieskassa perjantaina. Mobiilikuusen jouluvaloja voi vaihtaa tekstiviestillä, jonka tuotosta osa menee Unicefin hyväksi. Mukana yhteistyössä ovat PPO, Ylivieskan kaupunki ja yrittäjät.
	Maailman pienin joulukalenteri

	(Digitoday 01.12.2003)
	Suomalainen langattomien sisällönjakelu- ja yhteisösovellusten kehittäjä Small Planet Oy on toteuttanut Sonera Zed Oy:n 1.12 avautuneen multimedia-joulukalenterin. Palvelun tilanneet kuluttajat saavat puhelimeensa värikkään jouluaiheisen kalenterikuvan joka aamu 24.12. asti.
	Kännykkälupa lisäsi kalastuslupien myyntiä 50% (Digitoday 05.12.2003)
	Oulun kaupungin viimekesäinen mobiilin kalastusluvan kokeilu onnistui erinomaisesti ja kaupunki on päättänyt laajentaa mobiililuvan myyntiä kattamaan kaikki kalastusvetensä. Maailman ensimmäinen mobiili kalastuslupa lisäsi kaupungin kalastuslupien myyntiä noin 52% edellisvuoteen verrattuna.
	Oulun kaupunki solmi jatkosopimuksen ensi kesän mobiileista kalastusluvista lupajärjestelmän suunnitelleiden Incode Oy:n ja Tentrio Oy:n kesken. Mobiili kalastuslupa otetaan kesällä 2004 käyttöön koko Oulun kaupungin kalastusalueella. 
	Kalastaja tilaa mobiilin kalastusluvan tekstiviestillä. Paluuviestissä kalastaja saa matkapuhelimeensa mobiilin kalastusluvan, ja lupa veloitetaan puhelinlaskun yhteydessä. Lupatarkastaja tarkastaa kalastusluvan omalla matkapuhelimellaan, jolle on asennettu tarkoitusta varten suunniteltu sovellus. Luvan innovatiivisuus piilee siinä, että tarkastaja ei ole lupia tarkastaessaan missään vaiheessa yhteydessä luvan myyneeseen järjestelmään, eli luvat voidaan luotettavasti ja reaaliaikaisesti tarkastaa missä tahansa, myös ilman operaattoriverkon kuuluvuutta. 
	Matkapuhelimella voi Oulussa ostaa myös uimahallilippuja vuoden loppuun saakka.
	Kirkosta eroaminen suosittua internetin kautta (Digitoday 20.02.2004)
	Eroakirkosta.fi -sivusto on ollut toiminnassa kymmenen viikkoa ja sen kautta on tänä aikana eronnut Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta yli 1.400 henkilöä.
	Vuoden 2003 lopun aikana eronneita oli noin 1.000 ja tammikuussa yli 400. Palvelun tarjoava Tampereen Vapaa-ajattelijat ry ennustaa, että eroakirkosta.fi -sivuston kautta tulee vuoden 2004 aikana eroamaan yli 12.000 kirkon jäsentä. 
	Suomalainen Habbo herätti huomiota Genevessä (Digitoday 15.12.2003)
	Habbo Hotel, Sulake Labs Oy:n tekemä nuorisolle suunnattu virtuaalihotelli ja pelipaikka, sai jälleen arvokkaan kansainvälisen tunnustuspalkinnon. Se valittiin parhaaksi digitaalisen viihteen sisältötuotannoksi Genevessä pidetyssä World Summit Awards – tapahtumassa.
	Habbo Hotel on yhteisöllinen, monen pelaajan verkkopeli, jossa nuoret luovat itselleen pikkuruisen Habbo-hahmon, joka seikkailee hotellissa muiden hahmojen kanssa. Habbo Hotel tarjoaa nuorille positiivisen ja turvallisen peliympäristön, jossa he voivat tavata ystäviään ja ilmaista itseään monin eri tavoin. Habbo Hotel on saanut useita kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja, mm. syyskuussa pidetyssä Prix Ars Electronicassa Habbo Hotel nappasi pääpalkinnon sarjassa Net Excellence.
	Vuonna 2000 käynnistyneellä pelimaailmalla on maailmanlaajuisesti kuukausittain yli 1,3 miljoonaa käyttäjää; hahmoja palveluun on luotu jo yli 10 miljoonaa. Habbo Hotelilla on omat lokalisoidut pelimaailmat Suomessa, Britanniassa, Japanissa, Sveitsissä, Espanjassa ja Italiassa. Pian avataan myös Ruotsissa oma Habbo Hotel.
	Habbo Hotel netissä www.habbohotel.fi ja www.habbohotel.com 
	Ilmanlaatu Suomessa ajoittain erittäin huono

	(Helsingin Sanomat 08.12.2003)
	Suurten kaupunkien keskustoissa hengitetään Suomen huonointa ilmaa. Liikenteen pakokaasut ja kaduilta nostattama pöly heikentävät ilmanlaatua niin, että etenkin keväisin se voi olla jopa terveydelle haitallista.
	Esimerkiksi Helsingissä ilmanlaatu luokiteltiin viime vuonna ajoittain erittäin huonoksi. Lähes kaikissa tapauksissa ilmanlaadun huononeminen johtui katupölystä, joka nostatti ilmaan suuria määriä pienhiukkasia.
	EU:n raja-arvoja hätyyteltiin viime vuonna muun muassa Tampereella ja Helsingissä, joissa ilmanlaatu oli Ilmatieteen laitoksen vuosiyhteenvedon mukaan huonointa. Kuusamo selvisi typpioksidipitoisuuksien vertailusta puhtaimmin tuloksin.
	Makkaratalon makkara halutaan suojella
	(Helsingin Sanomat 09.02.2003)
	Makkaratalon kuuluisaa makkaraa ja ajoramppeja ei saa purkaa, ilmoittivat Museovirasto ja Helsingin kaupunginmuseo maanantaina. Molemmat virastot haluavat Makkarataloa uudistettavan siten, että rakennuksen alkuperäiset ominaispiirteet säilyvät harvi
	naisena esimerkkinä 60-luvun liikennesuunnittelun ja autoistumisen ihanteista.
	Lausunnot pyysi  kaupunkisuunnitteluvirasto, joka tutkii koko kevään vaihtoehtoja asemakaavan muutokseen. Muutosta viritellään, koska Helsinki haluaa muuttaa Keskuskadun kävelykaduksi. Tämä taas edellyttäisi ainakin ajoramppien poistamista. Lautakunta saa viraston luonnoksen käsiteltäväksi kesäkuussa.
	Kiinteistön omistajan Spondan suunnitelmien mukaan  kolmannen kerroksen pysäköintitaso poistetaan ja kiinteistöön tulee lisää tilaa 20.000 kerrosneliötä.
	Elintarvikekehittäjät kilojen kimpussa

	(Tekes, 04.12.2003)
	Ylipaino lisää riskiä sairastua niin kutsuttuihin elintasosairauksiin. Painonhallintaa tukevien elintarvikkeiden kehittämiseen etsitään nyt uusia lähtökohtia.
	Tekesin Elintarvikkeet ja terveys -ohjelmassa rahoitetaan tutkimusta, jonka tavoitteena on kasvattaa tietoa terveellisestä ravitsemuksesta ja tarjota lähtökohtia painonhallintaa tukevien tuotteiden kehittämiseksi. Tutkimukset lähtevät kuluttajien tarpeista. 
	”Esimerkiksi aterioiden muuttuessa välipalatyyppisiksi on kehitettävä terveellisiä ja maukkaita välipalatuotteita”, toteaa tutkimusprofessori Kaisa Poutanen. Poutanen johtaa VTT:llä ja Kuopion yliopistossa tutkimusta elintarvikkeiden terveysvaikutuksista ja niiden hyödyntämisestä elintarvikekehityksessä.
	Syömisen säätelyyn vaikuttavat muun muassa ruoan ravintoainekoostumus, maku ja rakenne. Elintarvikkeet vaikuttavat kylläisyyden tuntemuksiin, energiaravintoaineiden varastoitumiseen sekä energiankulutuksen määrään. 
	”Painonhallinnassa auttavien elintarvikkeiden kehittämisen tueksi tarvitaan syödyn ruoan vaikutusten mittaamiseen soveltuvia menetelmiä”, sanovat tutkijat Leila Karhunen Kuopion yliopistosta ja Kirsi-Helena Liukkonen VTT:ltä. He kehittävät erityistä kylläisyysindeksiä, joka kuvaa luotettavasti elintarvikkeen kylläisyyden tuntemusta tuottavaa vaikutusta.
	Paulig sai luvan kolesteroli-tuotteelleen

	(MTV3, 12.12.2003)
	Pauligin tytäryhtiö Teriaka on saanut Diminicol-tuotteelleen EU:n uuselintarvikeluvan.
	Pauligin tytäryhtiö Teriaka on saanut kolesterolia alentavalle Diminicol-tuotteelleen EU:n uuselintarvikeluvan. Tuotetta voi nyt markkinoida kaikissa jäsenmaissa. 
	Kasvisteroleja sisältävä Diminicol on kliinisesti tutkittu. Se alentaa selvitysten perusteella merkittävästi veren kolesterolitasoa. Tuote on patentoitu Yhdysvalloissa ja monilla muilla markkinoilla. Sen markkinointi kohdistuu ensisijaisesti kansainvälisiin elintarvike- ja virvoitusjuomayhtiöihin, jotka haluavat luoda aseman terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinoilla, Pauligilta kerrotaan. 
	Ensimmäinen aivorunkoimplantti asennettu Töölössä 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 25/2003)
	Töölön sairaalan Neurokirurgian klinikalla on asennettu Suomen ensimmäinen aivorunkoimplantti. Implantista hyötyvät henkilöt, joiden korvien kuulohermot ovat vaurioituneet esimerkiksi kasvaimen vuoksi ja joita tavallinen sisäkorvaimplantti tai kuulokoje ei auta. 
	Jatkossa aivorunkoimplanttileikkauksia tehdään Töölössä kaksi tai kolme vuodessa.
	Herpes hyötykäyttöön 

	(Tiede.fi 07.01.2004)
	Huulissa ja sukupuolielinten limakalvoilla kukkivat herpes simplex -virukset (HSV) voidaan valjastaa sairauksien hoitoon. Virukset soveltuvat hermoston geenihoitoihin, koska ne infektoivat hermosoluja ja voivat jäädä pitkäksi aikaa soluihin uinumaan dna-muodossa. Myös perimän suuresta koosta on apua: geenit tunnetaan hyvin ja virus-dna:sta voidaan poistaa pitkiäkin jaksoja ja korvata ne hoitogeeneillä.
	Eeva Broberg käytti 8. tammikuuta Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan herpesvirusta, josta poistettiin tautia aiheuttava neurovirulenssigeeni. Tilalle sijoitettiin interleukiini -4:ää ilmentävä hoitogeeni. "Geenitaksin" tehoa testattiin hiiren tautimallissa, joka matkii ihmisen MS-tautia. Interleukiinin tuotantoa piiskaava hoitogeeni esti tulehduksen ja hermosoluja suojaavan myeliinivaipan ja solujen viejähaarakkeiden tuhoutumisen selkäytimessä. Herpes -viruksesta ei ollut itsessään mitään haittaa, koska siltä oli viety taudinaiheuttamiskyky.
	Unihäiriöt saattavat aiheuttaa aikuisiän diabetesta (Nelonen 09.02.2004)
	Puutteellisista yöunista kärsivillä henkilöillä on tavanomaista korkeampi riski sairastua aikuisiän diabetekseen. Suomessa unettomuudesta kärsii joka kymmenes. Puolella heistä haitta on jatkuva.
	Unettomuuden oireita ovat esimerkiksi heikotus, pääkivut ja sekavuus. Tuoreimpien tutkimusten mukaan unettomuus lisää tuntuvasti myös aikuisiän diabeteksen riskiä.
	”Jos ihminen ei nuku riittävästi, niin sillä on monia terveydellisiä vaikutuksia. Nyt on havaittu, että unenpuute voi olla yksi altistava tekijä aikuisiän diabetekselle ja ylipainolle”, ylilääkäri Markku Partinen sanoo.
	Aikuisiän diabetesta sairastaa yli 170.000 suomalaista. Uniongelmaiset voivat lisätä lukua merkittävästi.
	”Vähintään neljäsosa ihmisistä nukkuu säännöllisesti liian vähän. Siksi heillä on riski kehittää ylipainoa ja myöskin aikuistyypin diabetesta”, Partinen sanoo.
	Unentarve vaihtelee henkilökohtaisesti, mutta oireet tunnistaa. Partisen mukaan aikuinen ihminen tarvitsee vähintään kuusi tuntia unta vuorokaudessa.
	Suomessa lasten syöpähoidot huippuluokkaa

	(Nelonen 18.12.2003)
	Suomi kuuluu Euroopan huippumaihin lasten syöpien hoidossa. Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa syöpään sairastuneista lapsista paranee 80 prosenttia, kun Euroopan maiden keskiarvo on 75 prosenttia. Suomen ohella syöpälasten parantumisprosentti on erinomainen myös Islannissa, Ruotsissa ja Sveitsissä.
	Tulokset perustuvat Italian kansallisessa syöpäinstituutissa tehtyyn Eurocare-3-tutkimukseen. Lääkäri Gemma Gattan johtama tutkijaryhmä analysoi 23000:n vuosina 1990-1994 syöpään sairastuneen lapsen tietoja 20:stä Euroopan maasta.
	Selvityksen perusteella huonoimmat mahdollisuudet parantua syövästä lapsilla on Virossa, jossa sairastuneista ainoastaan 45 prosenttia toipuu kokonaan.
	Syy siihen, miksi erot eri maiden välillä ovat niin suuria, on epäselvä. Gattan mukaan Pohjoismaissa monet lapset käyvät muuta Eurooppaa enemmän testeissä. Lisäksi hoidot ja sairaalat ovat korkealaatuisia. Syövän löytyminen aikaisessa vaiheessa ja pääsy asianmukaisiin hoitoihin parantavat huomattavasti potilaan ennustetta. 
	Yksi Eurocare-3-selvityksen päämääristä oli tuoda esiin maita, jotka tarvitsevat apua lasten syöpähoitojen kehittämisessä. Tutkimuksen tuloksista on raportoitu Annals of Onclogy -julkaisussa.
	Allergiat lisääntyvät voimakkaasti 

	(Yle 24 Online 07.12.2003) 
	Erilaiset allergiat ja astma ovat kaksinkertaistuneet 1970-luvulta. Mikään muu sairaus ei ykköstyypin diabetesta lukuun ottamatta lisäänny Suomessa yhtä nopeasti.
	Atooppisista sairauksista kärsii maassamme satoja tuhansia ihmisiä. Peräti viidennes suomalaisista kärsii jonkinasteisesta atooppipisesta ihottumasta, 15 - 20 prosenttia allergisesta nuhasta ja lapsista 5 prosenttia astmasta. 
	Mitään yksittäistä tai varmaa syytä allergioiden kasvuun ei ole löydetty. Ns. infektio- ja hygieniateorioille on tosin jo näyttöä. Osa allergioista on vahvasti perinnöllisiä. 
	Infektioteorian mukaan ihmisen immuunipuolustus on jäänyt tavallaan toimettomaksi, koska monet tulehdustaudit ovat terveydenhoidon kehittymisen myötä väistyneet. Immuunijärjestelmän on näin ollen keksittävä itselleen käyttöä ja näin se alkaa reagoida herkemmin muihin ympäristötekijöihin. 
	Hygieniateorian mukaan elinympäristömme liiallinen puhtaus voisi olla syynä yliherkkyyksien lisääntymiseen. Esimerkiksi Saksassa tehty tutkimus osoittaa, että lapset, jotka ovat olleet yhteydessä navettaympäristöön kärsivät allergioista ja astmasta ainakin puolet verrokkeja vähemmän. 
	Parannuskonstia tai ehkäisevää rokotetta allergioihin ei vielä ole löydetty. Lääkäreiden mukaan nykyisin käytössä olevat lääkkeet ovat hyvin siedettyjä ja turvallisia. 
	Suomessa on paraikaa meneillään tutkimus, jossa tutkitaan maitohappobakteerien merkitystä lasten allergian ehkäisyssä. Aiempi suppeahko tutkimus Turussa on osoittanut, että niiden syöttäminen voisi suojata lapsia atooppisilta taudeilta. 
	Allergiset sairaudet aiheuttavat vuosittain yli kolmen miljardin euron kustannukset. Ne ovat tärkein tautiryhmä, joka aiheuttaa rajoituksia ammatinharjoittamisen suhteen. 
	Ylityöt lisääntyvät, sairastaminen venyy

	(Digitoday 12.12.2003)
	Työn henkinen rasittavuus kasvu on taas saamassa vauhtia, samoin ylityöt. Suomalaisten työpaikoilleen antama arvosana ei kuitenkaan ole huono: keskiarvo on 7,9 ja huonoja arvosanoja antavat vain harvat, kertovat ennakkotiedot vuoden 2003 työolobarometrista. Potkujen saamista vuoden mittaan pitää mahdollisena kahdeksan prosenttia, varmana pari prosenttia palkansaajista.
	Työpaikat saavat suomalaisilta palkansaajilta kouluarvosanaksi 7,9. Huomattavaa on myös, että huonojen arvosanojen osuus on pieni. Ylityöt ovat samaan aikaan lisääntymässä ja sairauspoissaolot ovat pidentyneet. Tyky-toiminta ja työpaikkakoulutus ovat lisääntyneet, mutta muu työpaikkojen kehittäminen vähentynyt. 
	Näin kuvataan työelämän tilaa tuoreissa vuoden 2003 työolobarometrin ennakkotiedoissa. Barometria varten haastateltiin kaikkiaan 1.254 työssä olevaa palkansaajaa syys-lokakuun aikana. 
	Tutkimuksessa naisten työpaikoilleen antamien kouluarvosanojen keskiarvo jäi hieman alhaisemmaksi kuin miesten. Toimihenkilöiden arvosanoista laskettu keskiarvo taas oli selvästi korkeampi kuin työntekijöiden. Lääneistä alhaisimman keskiarvon saavat Oulun ja Lapin läänit sekä pääkaupunkiseutu. 
	Palkansaajista 45 prosenttia piti työpaikkaansa sekä varmana, kannustavana että sopivana omille voimavaroilleen. Epävarmaa, huonosti motivoivaa ja voimavarat ylittävää työtä tekeviä oli kolme prosenttia. Vaikka puhuttaisiin vain epävarmuudesta ja kannustuksen puutteesta osuus nousee vain viiteen prosenttiin työssä olevista palkansaajista, ennakkotiedot kertovat. 
	Työn henkisen rasittavuuden kasvu on hidastunut useiden vuosien ajan, mutta tuoreen barometrin mukaan se on tänä vuonna kääntynyt jälleen nousuun. Sama trendi on nähtävissä ylitöiden kohdalla. 
	Ylitöitä tehdään eniten kunnissa ja yksityisellä palvelusektorilla. Yli puolet on sitä mieltä, että heidän työpaikallaan on työtehtäviin nähden liian vähän työntekijöitä. Näin ajattelevia on hieman enemmän kuin vuosi sitten.
	Sairauslomistakin on ehkä lukea viitteitä työhyvinvoinnin heikentymisestä. Sairauspoissaolot ovat pidentyneet. Keskimääräinen pituus kuluvan vuoden aikana oli 14 päivää. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua on keskimäärin yksi päivä. Kaikista palkansaajista 41 prosenttia ei kuitenkaan ole ollut vuoden aikana päivääkään poissa oman sairauden takia. 
	Työntekijöiden kokemat irtisanomis- ja lomautusuhat ovat lisääntyneet, mutta hyvin vähän. Kaksi prosenttia kaikista työssä olevista palkansaajista pitää varmana, että hänet irtisanotaan tulevan vuoden aikana. Potkuja pitää mahdollisena kahdeksan prosenttia. 
	Irtisanomisuhkaa kokevista pääosa työskentelee yksityisellä sektorilla. Viime vuosikymmenestä poiketen irtisanomisuhkia on eniten pääkaupunkiseudulla ja Etelä-Suomen läänin alueella. 
	Työministeriön työolobarometrin avulla on seurattu työelämän laadun muutoksia vuodesta 1992 lähtien. Vuoden 2003 työolobarometrissa pyritään aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin arvioimaan suomalaisen työelämän tilaa ja selvittämään, onko tila todella niin huono kuin viimeaikaisten uutisten perusteella voisi ajatella. 
	Arvio työelämän tilasta pohjautuu neljään työhön ja työpaikkaan olennaisesti liittyvään ulottuvuuteen. Ne ovat tasapuolinen kohtelu, työpaikan varmuus, henkilöstön voimavarat suhteessa vaatimustasoon sekä henkilöstön keskinäinen luottamus, kannustus ja innovatiivisuus työpaikalla
	Kelan lääkehaku kertoo korvaukset

	(Digitoday 05.12.2003)
	Kelan internet-sivuilla www.kela.fi on avattu uusi palvelu, jolla voi hakea tietoa lääkkeiden hinnoista ja keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista. Lääkehaku-palvelun avulla voi myös tarkistaa, kuuluuko lääke korvausjärjestelmän piiriin ja mihin korvausluokkaan se kuuluu.
	Lasten huostaanotot yhä yleisempiä

	(Helsingin Sanomat 08.12.2003)
	Lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt nopeasti monissa Uudenmaan kasvukunnissa. "Hyvinkäällä lasten huostaanottotapaukset ovat lisääntyneet parissa vuodessa 50%. Tilanne on erittäin huolestuttava", sanoo Hyvinkään sosiaali- ja terveysjohtaja Ossi Savolainen.
	Uudellamaalla ainoastaan Helsingissä lasten huostaanottojen suhteellinen osuus on Hyvinkäätä suurempi.
	"90-luvun puolivälissä meillä oli 60–65 lasta oman kodin ulkopuolella. Nyt sijoitettuja on jo yli sata", toteaa kaupungin sosiaalijohtaja Liisa Rahkonen.
	Kun viime vuonna koko maassa kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 1,2 prosenttia alle 18-vuotiaista, oli prosenttiluku Helsingissä 2,4, Hyvinkäällä 1,9, Vantaalla 1,3, Järvenpäässä ja Tuusulassa 1,2, Espoossa ja Keravalla 1,1 ja Nurmijärvellä 0,8.
	Lasten huostaanotot ja sijoitukset ovat kunnille erittäin kallista. "Hyvinkäällä käytetään lasten sijoituksiin € 2,5 miljoonaa vuodessa. Se on sama kuin 10 prosenttia erikoissairaanhoidon kustannuksista", Savolainen toteaa.
	Huostaanotettuja lapsia pyritään ensisijaisesti sijoittamaan joko perheisiin tai perheryhmäkoteihin, mutta usein etenkin vaikeista psyykkisistä oireista kärsivät lapset joutuvat tyytymään laitoshoitoon.
	Moni aviopari haluaa uuden siunauksen

	(Iltalehti 16.02.2004)
	Yhä useampi aviopari haluaa papilta uuden siunauksen liitolleen. Olipa kyseessä vuosipäiväjuhla tai uusi alku kriisin jälkeen, on toimitus aina konkreettinen merkki sitoutumisesta yhteiseen taipaleeseen.
	Seksin ostosta ensimmäiset sakot 

	(Yle Online 13.02.2004)
	Seksin ostosta on määrätty ensi kertaa sakkoja Suomessa, kertoo Helsingin Sanomat. Helsingin poliisi on määrännyt € 50 rikesakot 5 suomalaismiehelle. Lain voimassaolon aikana on sakotettu myös yhdeksää naista seksin myynnistä.
	Seksin ostajien sakottaminen tuli mahdolliseksi, kun uusi järjestyslaki astui voimaan lokakuussa. Laki kieltää seksin oston ja myymisen yleisellä paikalla, mm. kadulla ja ravintolassa. 
	Poliisin mukaan uusi laki auttaa kitkemään prostituutiota paremmin kuin aiempi Helsingin järjestyssääntö, sillä nyt voidaan pelotella ostajat kaduilta. 
	Onko seksiostos työmatkalla yksityisasia?

	(Digitoday 26.11.2003)
	Keskustelu seksikaupasta työntyy myös käytännön työelämään. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta evästäisi valtion virkamiehiä ohjeella, joka kieltäsi seksiostokset virkamatkoilla. Liikematkoihin ei esityksessä puututa.
	Nais- ja lapsikaupan, parituksen ja prostituution lisääntyminen huolestuttavat Tasa-arvoasiain neuvottelukuntaa. Niinpä se laajentaa keskustelua lainsäädännön uudistamisesta nyt myös käytännön työelämään. 
	Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttilan johdolla neuvottelukunta esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö laatisi valtionhallinnon henkilöstölle ohjeen, jossa henkilöstä kehotettaisiin pidättäytymään seksiostoksista virkamatkoillaan. 
	Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan mukaan ulkomailla valtionhallinnon työntekijä edustaa paitsi itseään myös maataan, minkä vuoksi ohjeessa voitaisiin puuttua myös matkalla vietettyyn vapaa-aikaan. Neuvottelukunta toteaa perusteluissaan myös, että valtion tulee työnantajana noudattaa Suomen hallitusta sitovia velvoitteita ja huolehtia siitä, ettei virkamiesten toiminta loukkaa ihmisoikeuksia.
	Seksiostoksia säätelevä ohje ei ole vain suomalainen keksintö. Norjan hallitus on hyväksynyt syksyllä 2002 ohjeet, joiden mukaan valtion virkamiehet virkamatkoillaan sitoutuvat olemaan ostamatta seksiä. Ohjeen rikkominen saattaa virkamieslain nojalla johtaa kurinpitotoimiin. 
	Pikajunien ensimmäinen luokka lopetetaan 

	(Suomen Sillan Uutisviikko 07/2004)
	Päiväpikajunien ykkösluokka poistuu käytöstä 30. toukokuuta. Siitä lähtien pikajunissa on vain yksi matkustusluokka. Ensimmäinen luokka säilyy edelleen InterCity-junissa ja Pendolinoissa sekä yöjunien makuuvaunuissa. 
	Pikajunien ensimmäisen luokan paikkojen kysyntä on laskenut kaluston uudistumisen ja reittimuutosten vuoksi. InterCity-junat ja Pendolinot ovat korvanneet pikajunia, joista osa on siirretty vähäliikenteisemmille reiteille.
	Postiosoitteiden maatunnus muuttuu

	(MTV3 04.02.2004)
	Ulkomailta Suomeen osoitetussa postiliikenteessä postinumeron edessä käytettävä Suomen maatunnus muuttuu. Viestintäviraston ilmoituksen mukaan vuoden 2004 alusta Suomen maatunnus on kaksikirjaiminen FI. 
	Vanhaa kolmikirjaimista FIN-maatunnusta voidaan käyttää postiliikenteessä uuden FI-tunnuksen rinnalla vielä kahden vuoden ajan, vuoden 2005 loppuun saakka. 
	Päätös kaksikirjaimisen maatunnuksen käyttöön siirtymisestä noudattaa Maailman postiliiton suositusta. Myös Suomen Standardoimisliitto (SFS) on vahvistanut uuden tunnuksen. 
	Oikea ja lähetykseen mahdollisimman selkeästi merkitty osoite on tärkein postilähetyksen nopeaan perillemenoon vaikuttava tekijä. SFS:n standardin mukaan maatunnus kirjoitetaan postinumeron eteen suuraakkosilla ja erotetaan numerosta väliviivalla. Osoitetietojen alimmalle riville merkitään aina maan nimi suuraakkosilla. 
	Eri maiden maakoodit UPU:n kotisivuilla:
	http://www.upu.int/standards/en/index.html  ->Code lists ->Country codes
	Hampurilainen suosituin ravintolaruoka 

	(Yle 24 Online 28.11.2003)
	Hampurilainen on noussut suomalaisten keskuudessa suosituimmaksi ravintolaruuaksi, ilmenee Suomen hotelli- ja ravintolaliiton SHR:n selvityksestä. 
	Vielä 90-luvulla ravintoloissa syötiin pizzoja, pihvejä ja leikkeitä. Hampurilaisten lisäksi suosiotaan ovat kasvattaneet kana, kasvisruoka ja salaatit. 
	Suomalaiset syövät ravintoloissa, kahviloissa tai henkilöstöravintoloissa keskimäärin kerran viikossa. Neljännes kyselyyn vastanneista sanoo, ettei ruokaile ulkona lainkaan. 
	Suosituimpia ateriointipaikkoja ovat ruoka- ja henkilöstöravintolat. Lounaan ohella ravintoloissa syödään päivällisiä ja illallisia, mutta niiden osuus ravintoloissa nautituista aterioista on vähentynyt. 
	Vapaa-ajan aterioista joka kuudes on luokiteltavissa juhla-ateriaksi. 
	SHR:n teettämään kyselyyn osallistui noin 1.500 yli 15-vuotiasta suomalaista. 
	Vuoden 2003 kielihelmi ja -sammakko

	(Helsingin Yliopisto 10.12.2003)
	Suomen kielen laitoksen vuoden 2003 kielihelmi-tunnustus on annettu Yleisradion puheohjelmien pitkäaikaiselle toimittajalle Seija Walliukselle. 
	Vuoden kielisammakoksi on puolestaan valittu ääkkösten aakkostuminen eli ilmiö, joka kadottaa sanojen kirjoitusasuista ä- ja ö-kirjaimet.
	Suomen kielen laitoksen kotisivut ovat osoitteessa www.helsinki.fi/hum/skl/.
	Kylkiäislelusta vuoden turhake

	(MTV3, 03.12.2003)
	Suomen Luonnon toimitus on valinnut vuoden 2003 turhakkeeksi hampurilaisaterioiden kylkiäislelut.
	Suomen Luonnon järjestämään turhakekilpailuun tuli 260 ehdotusta, joista lehden toimitus valitsi tämän vuoden turhakkeeksi hampurilaisaterioiden kylkiäislelut. Valinnallaan lehti haluaa kiinnittää huomiota turhien tavaroiden ohella lapsiin kohdistuvaan mainontaan.
	Raati totesi, että lelut vetoavat lapsiin ja niiden avulla on helppo houkutella pieni kuluttaja hampurilaisravintolaan. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä useammin itse ruoka jää sivuseikaksi. Mitä tekemistä lelulla sitä paitsi on ruoka-annoksen kanssa, ihmettelee raati.
	Turhakekilpailun toiselle sijalle raati nosti laihdutushumpuukin, kuten laihduttavat korvakorut, selluliitin yön aikana hävittävät housut tai värinäkiinteyttäjä. Vuoden turhake valittiin nyt neljännen kerran. Aiemmin tämän kyseenalaisen kunnian ovat saaneet lehtipuhallin, vaipankätkijä ja ulkomainen pullotettu vesi.
	George Bushin puoliso sponsoroi suomalaista sivustoa (Digitoday, 12.12.2003)

	Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin puoliso Laura Bush sponsoroi Suomen Yhdysvaltain-suurlähetystön rahoittamaa nettisivustoa, kerrottiin Tieken sivuilla perjantaina.
	Suurlähetystön syyskuussa aloittama Project Finland -sivusto www.projectfinland.org on Suomi-aiheinen tietopaketti, joka on suunnattu lähinnä ala-asteikäisille amerikkalaiskoululaisille. 
	Asia sopii täydellisesti hänen ajamiinsa aloitteisiin, kertoi lehdistöneuvos Kristiina Helenius Laura Bushin vaikuttimista äskettäin Washington Postissa. 
	Project Finland -nettisivut voittivat aiemmin tänä vuonna merkittävän Golden Web -palkinnon, joka myönnetään omaperäisille, hyvin suunnitelluille ja sisällöltään runsaille verkkovsivustoille.
	Kreikassa vaalit maaliskuussa

	(MTV3 07.01.2004)
	Kreikan pääministeri Kostas Simitis ilmoitti tänään, että maassa järjestetään parlamenttivaalit 7. maaliskuuta. Samalla Simitis kertoi eroavansa sosialistipuolueen (Pasok) johdosta, jotta hänen seuraajansa voi johtaa puolueen vaaleihin.
	Simitisin sosialistipuolue on ollut tuoreissa mielipidemittauksessa seitsemän prosenttiyksikön verran häviöllä konservatiiviselle Uusi demokratia -puolueelle. 
	Terroristijohtajille elinkautisrangaistukset Kreikassa (Helsingin Sanomat 17.12.2003)
	Kreikkalaisen Marraskuun 17. päivä -ryhmän kaksi johtajaa on tuomittu elinkautisiin rangaistuksiin. Oikeudenkäynnissä ryhmän johtajalle Alexandros Giotopoulokselle, 59, annettiin 21 päällekkäistä elinkautista ja salamurhaaja Diomitris Houfodinasille 13 päällekkäistä elinkautista. Kuolemantuomio ei ole käytössä Kreikassa.
	Neljälle muulle ryhmän jäsenelle jaettiin rangaistuksia vuoden mittaisesta kymmeneen päällekkäiseen elinkautiseen. Lisäksi 13 miestä tuomittiin osallistumisesta ryhmän toimintaan.
	Sama oikeusistuin tuomitsi viime viikolla 15 miestä syylliseksi erilaisista rikoksista yhdeksän kuukautta kestäneessä oikeudenkäynnissä. Neljä epäiltyä vapautettiin syytteistä todisteiden puutteessa.
	Marraskuun 17. päivä -järjestöä syytetään 23 murhasta ja yli kymmenestä pommi-iskusta sitten vuoden 1975. Iskujen uhreihin lukeutuu muun muassa yhdysvaltalaisia viranomaisia, kaksi turkkilaista diplomaattia ja Ison-Britannian turvallisuusattasea.
	Kirjekuoritehdas pelastaisi Suomen sademetsät (DNA Internet, 22.12.2003)

	Saksan posti on poistanut ympäristöväen vaatimuksesta valikoimastaan suomalaispaperista valmistetut kirjekuoret. Mielenosoituksia postikonttoreiden edessä järjestänyt ympäristöjärjestö Greenpeace toivoo muiden yritysten seuraavan esimerkkiä. Kirjekuoria postille valmistava yritys haluaa pelastaa boikotillaan suomalaisen sademetsän.
	”Emme ole ostaneet puoleen vuoteen Suomen trooppisista metsistä valmistettua paperia”, vakuuttaa kirjekuoria valmistavan Herlitzin edustaja.
	Kysyttäessä tarkemmin käsitystä Suomen "trooppisista" olosuhteista, hämmentynyt tiedottajarouva alkaa puhua "sellaisista" metsistä ja kieltää mainitsemasta nimeään.
	Tiedottajan mukaan yritys jatkaa paperin ostamista Stora-Ensolta vasta kun saa luotettavat todisteet siitä, ettei paperi ole peräisin "sellaisten" metsien puista. Herlitz kuuluu Saksan suurimpiin toimistotarvikkeiden valmistajiin.
	Greenpeace ylistää Herlitzin ja Saksan postin päätöksiä. Myös 380.000 ihmistä työllistävä ja 39 miljardin liikevaihtoon yltävä Post AG on avoimesti ylpeä ympäristöjärjestön tunnustuksesta.
	Suomi voitti läskisodan

	(Iltalehti 08.01.2004)
	Britit pitävät meitä terveellisenä ihmekansana! Brittilapsista jopa joka viides luokitellaan ylipainoiseksi. Nyt maassa on nostettu taistelu ongelman poistamiseksi: olla kuin Suomi! 
	Arvovaltainen The Times -lehti kirjoitti tällä viikolla artikkelin, jossa ihasteltiin suomalaisten terveellisiä elintapoja. Kannella kerrottiin, että "Suomi taisteli - ja voitti - sodan läskiä vastaan" ja itse juttu oli otsikoitu "Miksi suomalaiset elävät Thin-landissa?" (Thin = suomeksi laiha)
	Jutun idea oli saatu Britannian kulttuuriministeri Tessa Jowellilta, joka ilmoitti hallituksen aloittavan taistelun jatkuvasti lisääntyvää lasten ylipainoa vastaan. Keinoina on harkittu muun muassa varoitusten lisäämistä pikaruokamainoksiin, karkkiautomaattien poistamista kouluista ja koululiikunnan lisäämistä. ”Esimerkkimme on Suomi”, ministeri lausui.
	Timesin toimittaja oli käynyt vantaalaisessa koulussa ihmettelemässä ruokavaliota, joka piti sisällään perunoita, salaattia, kalaa ja näkkileipää. ”Ei ollut lainkaan vanukasta, ja vain vettä tai rasvatonta maitoa juotavaksi. Ja silti oppilaat vaikuttivat ihan tyytyväisiltä”, hän kertoi.
	Kulttuurishokki oli varmasti melkoinen, sillä perinteinen brittikoululaisen eväs koostuu kotoa tuoduista perunalastuista, suklaapatukoista ja limusta. 
	Tuoreen kokeen mukaan brittilapset olisivat oleellisesti terveempiä, jos heidän ruokavalionsa muistuttaisi sota-ajan säännösteltyjä annoksia.
	Times muisti mainita jutussaan Pohjois-Karjala -projektin, jolla sydän- ja verisuonitautien määrää laskettiin radikaalisti. Se myös ihasteli, miten helposti suomalaiset on saatu valistuksen avulla toimimaan halutulla tavalla ja liikkumaan niin paljon. Esimerkkinä mainittiin miljoona sauvakävelijää, jotka huiskivat tuulipuvuissaan hyytävässä ilmassa vain, koska heille on sanottu sen olevan terveellistä. ”On vaikea kuvitella, että britit ottaisivat omakseen liikuntamuodon, jota terveysalan asiantuntijat suosittelisivat meidän omaksi parhaaksemme”, lehti havainnoi.
	Pari viikkoa sitten Suomi mainittiin mallimaana myös kylmänkestävyyden osalta. Britanniassa kun kuolee kylmyydestä johtuviin sairauksiin suhteellisestikin enemmän ihmisiä kuin Siperiassa - tai Suomessa. Joulun alla kuoli viikossa arviolta 2.500 ihmistä vain, koska heidän asuntonsa olivat puutteellisesti lämmitettyjä tai he eivät muuten osanneet suojautua kylmältä. Moni britti kulkee läpi talven t-paidassa ja ilman sukkia.
	BBC:n haastattelema asiantuntija ihasteli, että vaikka Suomessa on kovakin pakkanen, niin ihmiset eivät silti kuole kylmään. Erityisen fiksuna hän piti sitä, että Helsingissä ihmisillä on talvella hattu päässä. Onkohan joku viranomainen sanonut heille, että se on järkevää? 
	Brittikansanedustajille opetettiin sauvakävelyä (Nelonen 10.02.2004)
	Kymmenkunta brittikansanedustajaa haki Suomesta mallia terveellisistä elämäntavoista. Kansakuntansa lihomisesta huolestuneet britit ovat tutustuneet muun muassa kouluruokailuun ja suomalaiseen ruokakauppaan. Päivän päätteeksi vieraille esiteltiin myös suomalaisten salainen ase lihomista vastaan.
	Parlamentaarikot valitsivat ylipainontorjuntamatkansa kohteeksi juuri Suomen, koska täällä liikakiloja on kertynyt kansan vyötärölle viime vuosina huomattavasti hitaammin kuin kuningaskunnassa. Kouluruoan ohella vieraille tarjottiin myös tietoa täkäläisestä terveyskasvatuksesta ja kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puskan opastama ruokakauppavierailu.
	Eduskunnan sauvakävelyjaoston puheenjohtaja kokoomuksen Eero Akaan-Penttilä esitteli lajiaan päivän lopuksi vieraille. Ainakin osa briteistä uskoi, että keppi on parempi kuin porkkana.
	”Meidän pitää yrittää pudottaa painoamme kaikin keinoin. Kaikki kuntoa kohottavat menetelmät on hyväksyttävä. Nämä kepit opettavat meidät tekemään niin myös jatkossa”, kansanedustaja Keith Bradley sanoi.
	Joulukorttien suosio kestää 

	(Yle Online 23.12.2003)
	Postikortti on säilyttänyt asemansa suomalaisten jouluperinteissä. Postin mukaan joulukortteja lähetettiin tänä vuonna 53 miljoonaa kappaletta. Määrä on pysynyt vakiona 1990-luvulta asti. Uudet viestimet kuten sähköposti ja tekstiviesti eivät näytä uhkaavan korttiperinnettä, sillä joulukorttien määrä on pysynyt viimeiset kuusi vuotta samana, yli 50 miljoonassa. 
	Korteista noin kymmenesosa lähetetään ulkomaille. Suosituimpia maita ovat Pohjoismaat, Yhdysvallat, Englanti ja Saksa. 
	Osa maanantaina 22.12. lähetetyistä korteista saapuu perille vasta 29.12., sillä huono sää viivästyttää myös postinkulkua.  Vuoden kiireisintä sesonkia varten on posteihin palkattu tänä vuona yhteensä 3.500 apulaista. 
	Joulupukki vastaa yli 30.000 kirjeeseen 
	(Turun Sanomat 22.12.2003)
	Joulupukin postikonttorista lähti viime vuonna yli 30.000 vastauskirjettä. Vuoden aikana joulupukki saa yli puoli miljoonaa kirjettä, mutta kaikkiin ei pystytä vastaamaan yksinkertaisesta syystä.
	”Suurimmasta osasta kirjeitä puuttuu lähettäjän osoite. Usein lähettäjä on kirjoittanut vain etunimensä, ja joskus osoitteesta ei saada selvää”, joulupukin postin päätonttu Taina Ollila sanoo.
	Vaikka vastauskirjeet maksavat, pyritään niiden määrää lisäämään tänä vuonna 40.000:en. Ollilan mukaan suurimman osan kustannuksista maksaa Posti, mutta kirjeisiin on saatu myös EU-hankerahoitusta ja KTM:n kansainvälistämisrahaa.
	Nyt puhuu joulupukki: Kreikkalaislapsi veti minua viiksestä.
	(Ilta-Sanomat 29.12.2003)
	Vaikka poliisille tehtiin tutkintapyyntö, joulupukki vakuuttaa IS:lle olleensa kiitti koko joulun.
	Kreikkalaisnainen teki jouluaattona tutkintapyynnön Joulupukin Kammarin joulupukista, jonka väitti käsitelleen kovakouraisesti 6-vuotiasta tytärtään. itä Kammarissa tapahtui? Nyt puhuu pukki itse:
	- Joulupukki täällä.
	Hyvää loppuvuotta! Mitenkäs on pyhät mennyt? Kiitos kysymästä. Piti tulla töihin.
	- Oi, oi. Se on tuo ammatinvalintakysymys.
	Ja nyt pitää esittää sellainen kysymys, että onko pukki ollut kiltti jouluna?
	- Olen tietenkin, hohohohoo! .
	Vähän on ollut levottomia juttuja lehdissä?
	- Noo. En nyt tiedä. 
	Kertoisiko pukki omin sanoin, millaista se touhu kreikkalaisten lapsukaisten kanssa oikein oli?
	- Noo, kreikkalaisethan ovat varsin eläväistä ja temperamenttista joukkoa. Viime joulunakin melkein turvamiehiä tarvittiin, kun kaksi isäntää kävi toistensa vaatteisiin kiinni.
	- Ja kyllähän lapset aina ovat eläväisiä ja tarttuvat kaikenlaiseen. Joskus on pikku käsi roikkunut silmälasin sangassa, joskus viiksessä, joskus pipossa. Yleensä vanhemmat ottavat aika reippaallakin otteella, jos lapset meinaavat kiivetä partaani ylös.
	- Tässä kävi niin, että äidin huomio oli muualla, ja lapset vähän villiintyivät. Niitä oli viisi sisarusta. Kun tuollainen pieni ei englantia ymmärrä, niin minä vähän nostin hänet siitä sylistä ja sillä lailla otin käsistä kiinni, kun rupesi se viiksestä vetäminen tekemään kipeää. Hän kai vähän pelästyi. Taisi talvivarusteisiinsa kompastua ja pillahtaa itkemään. Sehän tapahtuu aika nopeasti eikä sitä oikein kukaan nähnyt, kuinka siinä kävi. Jälkeenpäin kuulin, että äiti oli hermostunut.
	- Kävin samana iltana heidänkin hotellissaan viemässä lahjat, täällähän on se perinne, eikä siinä enää mitään ollut. Halattiinkin. Äitiä en siinä vilinässä päässyt näkemään.
	Miltä se tuntuu, kun partaa revitään?
	- Jos sanotaan suoraan, niin sehän sattuu, mutta hyvin harvinaista se on, että joutuu vähän rajoittamaan tai vanhemmat puuttumaan peliin. Yhden käden sormella voi laskea kymmenen vuoden ajalta.
	Eikä viimeiseen miljoonaankaan vuoteen varmasti kovin usein?
	- Ei, ei. Virolaisilla lapsilla on tapana paijata pukkia. Ja japanilaisilla aikuisillakin. Pukin parran paijaaminen liittyy Japanissa uskomukseen pitkästä iästä ja terveydestä. Pukki edustaa heille äärimmäistä vanhuutta.
	Joutuuko pukki hätistelemään äitejä? Pukkihan on kuitenkin iso mies? 
	- Ei missään nimessä. Pussailua sattuu useinkin, varsinkin poskelle, mutta aina joku haluaa muiskauttaa suoraan. Ja on se myös vanhoilla vuosilla ihan mukava saada isompikin tyttö polvelle.
	Onko pukki aiemmin joutunut poliisin kanssa tekemisiin?
	- En ole.
	Kun tekivät tuon tutkintapyynnön, niin poliisi kai puhuttaa pukkiakin?
	- Niin, se on tuo Kammarin tirehtööri Kariniemen Jarmo, kun on tätä puolta tiedottanut. En usko, että tämä kauheasti eteenpäin menee.
	Ei kai pukki aio lahjoa poliisia?
	- Poliisi on tietysti lahjansa saanut aivan tästä riippumatta.
	Mikähän se olisi voinut olla se "läimähtävä" ääni, josta kreikkalaisäiti puhui?
	- En oikein tiedä. Siinä oli niin paljon hälinää ja meteliä, että luulen, että se oli enemmänkin kopsahdus. Minusta tuntuu, että se poika saattoi kompastua tai kaatua, kun nostin hänet siihen alas.
	Eikös se ollut tyttö?
	- Poika se oli? No, siinä oli ympärillä niitä kreikkalaisia niin hirveästi.
	Eikä pukin näkökään liene paras mahdollinen?
	- Näin on. Mutta kyllä siinä aikamoinen läiske ja pauke kuului, kun he hyppivät siinä korokkeella talvikengillään.
	Äiti vaati pukin panemista viralta. Miltäs se kuulostaa?
	- Sehän tekisi suuren joukon lapsia surulliseksi. Pitää sitten valtuuttaa joku muu jakamaan lahjat.
	Tämä taisi olla pukille ikimuistettava joulu?
	- Ei nyt sentään. Tässä hommassa näkee ja sattuu niin monenlaista. Äskenkin juuri kävi japanilaisäiti 9-vuotiaan poikansa kanssa. Isä oli kuollut tammikuussa astmaan, ja poika halusi tulla käymään täällä. Hän toivoi, että kertoisin isälle, että hän voi hyvin.
	- Eilen oli noin 60-vuotias japanilaisnainen 90-vuotiaan äitinsä kanssa. He kertoivat halunneensa lähteä matkaan, kun se vielä oli mahdollista. Ja joulun allahan täällä jälleen kävi parantumattomasti sairaita englantilaislapsia. 
	Ruokapalsta
	Gumbo (15-20 annosta)
	2½ dl öljyä
	1 kg broilerin fileesuikaleita
	(suolaa)
	750 g mausteista makkaraa kuutioina
	2½ dl vehnäjauhoja
	10 dl kuutioiksi pilkottua sipulia
	5 dl pilkottua lehtiselleriä
	5 dl pilkottua vihreää paprikaa
	1 rkl pilkottua valkosipulia
	2 l lihalientä
	cajun-maustetta
	5 dl pilkottua purjoa
	Lisänä: 
	keitettyä riisiä
	1. Kuumenna öljy kattilassa. Ruskista broilerin suikaleet keskilämmöllä ja mausta. Lisää makkara pataan ja ruskista kevyesti. Nosta broileri ja makkara padasta.
	2. Valmista jauhosuurus, roux: Lisää pataan jääneeseen kuumaan öljyyn jauhot varovasti vähän kerrallaan ja koko ajan sekoittaen. Padassa ei saa olla yhtään ruoan palasia, jottei kastike pääse palamaan. Siivilöi tarvittaessa öljy.
	3. Sekoita voimakkaasti ja taukoamatta. Odota, kunnes suuruksesta tulee halutun värinen. Jatkuva sekoittaminen on tärkeää, ettei suurus pääse palamaan. Mustat täplät kertovat, että suuruste on palanut. Palanut roux on pilalla.
	4. Kun roux on sopivan ruskeaa, siirrä pata pois kuumalta liedeltä ja lisää hienonnetut sipulit, sellerit ja paprikat.
	5. Lisää valkosipulia ja jatka sekoittamista. Kun vihannekset ovat hieman pehmentyneet, lisää broileri ja makkara muhimaan vihannesten kanssa.
	6. Sekoita lihaliemi varovasti pataan ja saata seos kiehumispisteeseen. Vähennä lämpöä ja anna seoksen poreilla hiljalleen reilun tunnin ajan. Mausta cajun-mausteella.
	7. Lisää hienonnettu purjo noin kymmenen minuuttia ennen tarjoilua.
	Vihje: Suojaa kädet, kun valmistat suurusta, sillä roux on kuumaa ja voi roiskuessaan aiheuttaa palovammoja.
	Jambalaya (10-12 annosta)
	Ruokaisa sekoitus isollekin porukalle.
	¾ dl öljyä
	750 g broilerin suikaleita
	(suolaa)
	750 g mausteista ruokamakkaraa
	(lisäksi savukinkkua, meetvurstia, papuja, äyriäisiä, katkarapuja tai taskurapuja)
	1 l hienonnettua sipulia
	5 dl hienonnettua lehtiselleriä
	5 dl hienonnettua vihreää paprikaa
	1 rkl pilkottua valkosipulia
	1½ l lihalientä
	2-3 tl cajun-maustetta
	ripaus tabascoa
	1 l pitkäjyväistä riisiä
	(5 dl hienonnettua purjoa tai tomaatteja)
	(tomaattimehua)
	1. Kuutioi makkara.
	2. Kuumenna öljy kattilassa. Lisää broilerin suikaleet, ruskista keskilämmöllä ja mausta. Lisää makkarakuutiot pataan ja ruskista kevyesti kanan kanssa. Nosta kana ja makkara pois padasta. Jotta jambalayasta tulisi ruskeaa, lisää reilu ruokalusikallinen fariinisokeria kuumaan öljyyn ja valmista roux (ks. gumbon ohjetta). Jos haluat jambalayasta punaista, lisää ½ dl paprikajauhetta.
	3. Ruskista kevyesti sipulit, sellerit, paprika sekä valkosipuli. Nosta tämän jälkeen makkarat ja broilerin suikaleet takaisin kattilaan.
	4. Lisää sitten lihaliemi, cajun-mauste ja tabasco. Kiehauta.
	5. Lisää riisi ja anna muhia hiljalleen kannen alla 20-25 minuuttia. Sekoita kymmenen minuutin välein. Lisää purjosipuli ja pilkotut tomaatit, mikäli haluat. Jos seos kaipaa nestettä, lisää tomaattimehua.
	Vihje: Jos haluat lisätä äyriäisiä, niiden pitäisi antaa kypsyä seoksessa 15 minuuttia.
	Toimitus surffaili Internetissä
	Etelä-Suomen Kerrostalokyttääjät ry. on vuonna 1965 perustettu järjestö, joka valvoo ns. "kyttääjien" etuja. Kyttääjät ovat tunnollisia kansalaisia, jotka valvovat vapaa-aikanaan kerrostalossa naapuriensa elämää ja taloyhtiön järjestystä. www.kyttaajat.net 
	Kaiken ikäiset ja kaikista yhteiskuntapiireistä tulevat tansseissa kävijät kohtaavat virtuaalisesti ja luovat niin etikettiä kuin tapakulttuuria askelluksista ”vaakamamboon”. Suomen tanssipalvelin www.tanssi.net 
	www.maallemuutto.info on uusi nettisivusto, joka tarjoaa perustiedot ja kontaktit yrittäjyydestä ja maaseudulla asumisesta. Sivusto on suunniteltu auttamaan maallemuuttoa harkitsevia suomalaisia, joita tutkimusten mukaan on jopa parisataa tuhatta.
	www.expedia.com. Valtava saitti maailman eri maista. Expedia on todellinen tietoviidakko, josta jokaiselle maalle löytyy vähintään yksi artikkeli historiasta, runsaasti karttoja 
	sekä tietoa maan nykyisestä tilanteesta. Tämän palvelun kutsuminen runsaudensarveksi on oikeastaan sen aliarvioimista. Ainoa mahdollisuus on kokeilla itse. 
	www.amadeus.net. Matkatoimistojen käyttämä varausjärjestelmä nyt kaikkien käytössä. Etsi sopivat lennot, hotellit ja vuokra-autot. Tietoja matkakohteista, kuten kaupunkioppaat, metrolinjakartat ja säätiedot. 
	www.tiss.com. Etsi halpa lento. Mahtava hakukone, joka etsii käyttäjälle tietyillä parametreilla maailman eri lentoyhtiöiden tietokannoista sen halvimman vaihtoehdon. Palvelu osaa puhua myös suomea.
	www.lonelyplanet.com. Perussaitti planeetankiertäjille. Tarjolla perustietoa maailman eri kohteista, tarkentavia artikkeleita sekä opastusta esimerkiksi rokotusten ottamiseen. Palvelun yksi käyttökelpoisimmista alueista on kävijöiden jättämät kommentit ja vinkit eri maista.
	www.eurotrip.com. Eurooppaan kohtuuhinnalla. Mainio palvelu kaikille, jotka suunnittelevat muuta kuin eurooppalaista Sheraton-hotellien kiertomatkaa: asiaa löytyy niin reilaajille, hosteleissa asuville kuin lentäjillekin.
	www.travellady.com. Matkakertomuksia maailmalta. TravelLady on netin paras saitti, jos haluat pienelle nojatuolimatkalle. Saitiin on talletettu yli 700 erilaista matkakertomusta maailman eri kolkista, kuvilla ryyditettynä tietysti!
	www.matkalle.net. Suomenkielinen matkaopas netissä. Matkalle.net ilmoittelee matkustusuutisia ja pienten matkanjärjestäjien matkoja maailmalle vähän erikoisempiin kohteisiin. Linkkejä aikatauluihin, matkaseurapalstaa ja lääkäri auttamassa rokotusasioissa. Varsinainen sillisalaatti, mutta ehkä joku löytää täältä tarvitsemansa.
	Vitsejä
	- Mitä tapahtui, kun auto ajoi joen yli?
	- Joe kuoli.
	-----------
	- Hissiin saa ottaa 240 kg lastia. Hissiin tuli kaksi miestä. Toinen painoi 70 kg ja toinen 75 kg. Mitä hissipoika painoi?
	- Nappia.
	----------
	 - Huoneessa palaa seitsemän kynttilää. Niistä kaksi puhalletaan sammuksiin. Montako jää jäljelle?
	- Kaksi, koska muut palavat loppuun.
	----------
	- Tiedätkö, mikä on puuteri?
	- Se on liiteri, jossa hakataan puita.
	----------
	- Voiko kallistaa täyden lasin läikyttämättä maitoa?
	- Voi, jos siinä on vettä.
	----------
	- Mikä numero kasvaa?
	- Kuusi.
	Ilmoituksia
	Haniotissa, Halkidikissa, vuorattavana kalustettu kesä/loma-asunto.
	Haniotin keskustassa, meren rannalla, vuokrattavana erittäin siisti kalustettu asunto (60 m2). Sopiva neljälle hengelle. 
	Täysin varustettu keittiö, sekä normaalit kodin varusteet, myös liinavaatteet ja pyyhkeet, astian- ja pyykinpesukone, pölynimuri, jne.
	Huoneistossa makuuhuone ja olohuone/keittiö, suihku/wc, keittiön puolella iso parveke ja piha, joista merinäköalalla. Makuuhuoneen puolella parveke sisäpihalle päin. 
	Vuokrataan ajalle 1.5. – 25.8.2004.
	Lisätietoja: Asta, puh: +30 2310 344 454 
	E - mail: andreasdimitriadis@hotmail.com 
	Naxoksella, vuokrattavana siisti, edullinen studio.
	Studiossa ns. minikeittiö (jossa on astiat ja sähkölevyt), wc/suihku, parveke, televisio ja ilmastointi. Loistava sijainti; noin 50 m keskusaukiolta ja esim. supermarketista ja rantaan on matkaa noin 150 m. 
	Huoneisto on siistissä kunnossa ja se on max. neljälle henkilölle. Hinta alk. 140 euroa/viikko. Vapaana 19.4.-30.5., 26.7.-12.9. ja 20.9.-30.9.
	Lisätietoja: Tiina Alberti, +358 400 709733, tiina.alberti@pp.inet.fi. 
	Studion kuvia netissä 
	www.thegreektravel.com/naxos/antonio/
	---------------------------------------------------
	Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2004. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen. 
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