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Puheenjohtajan tervehdys
Arvoisat lukijat,
Haluan kiittää teitä kaikkia siitä mahtavasta
vastaanotosta jonka tiedotteemme ylimääräinen Olympianumero on saanut. Haluan
kiittää teitä siitä, että olette nähneet vaivaa
ja olette käyttäneet hetken kallista aikaanne
lähettääksenne meille sähköpostia. On todella sydäntä lämmittävää saada tietoa siitä, etteivät ponnistelumme mene hukkaan.

Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
Suomi-koulun opettajat:
Riitta Douhaniaris
puh. 2310 446867
Sari Asimoglou
puh. 23920 63143
Simo Haavisto
puh. 2310 960877
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879

Maija Ristinmaan
muistoa kunnioittaen

Jukka Mäen
muistoa kunnioittaen

Herson kylässä asunut Maija Ristonmaa poistui keskuudestamme pitkäaikaiseen sairauteen 26. syyskuuta, 57vuotiaana.

Ateenassa 1991-1997 asunut Jukka
Mäki poistui keskuudestamme 17. heinäkuuta äkilliseen sairaskohtaukseen
Suomessa, 49-vuotiaana.

Maija oli seuramme aktiivijäseniä ja
toimi Thessalonikissa asuessaan seuramme ensimmäisenä kirjastonhoitajana. Hersoon muutettuaan Maija järjesti
keväisin kotonaan puutarhajuhlat, joista tuli Pohjois-Kreikan suomalaisten
joka keväinen perinne.

Jukka toimi Kreikassa mm. Ateenan
yliopistossa suomenkielen opettajana,
Pireuksen Suomi-koulun opettajana ja
oli kreikansuomalaisten lehden ”Sinivalkopurjeet” perustaja ja pitkäaikainen toimittaja.

Maija asui Kreikassa yli 25 vuotta, joista viimeiset 6 vuotta Herson kylässä
Kilkisissä.

Jukka Mäki palasi Kreikasta Suomeen
1997 yliassistentiksi Oulun yliopiston
musiikkikasvatuksen jaostoon.

Toivonkin että myös jatkossa lähetätte meille runsaasti sähköpostia: kommentteja ja
parannusehdotuksia. Tämän tiedotteen tarkoitushan on olla informatiivinen, hyödyllinen ja miellyttävä, ei ainoastaan PohjoisKreikan suomalaisille, vaan kaikille lukijoille,
missä päin maailmaa olettekin. KAIKKI posti
on tervetullutta!

”Otto” -sivuilla kirjoitettiin tiedotteestamme
seuraavaa: ”Tietopaketti olympialaisista ja
olympialaisten ohjelma. Pohjois-Kreikan Suomi-Seura on koonnut mielenkiintoisen ja kattavan tietopaketin olympialaisista, niiden historiasta, Suomen osuudesta sekä Suomen
joukkueesta ym. Mukana on myös Ateenan
olympialaisten ohjelma.”

Tiedotteemme Olympianumero oli myös ulkoasiainhallinnon ”Otto” -intranetsivuilla.

Ateenan 28. olympiadin kesäkisat ovat nyt
ohi. Maailman tiedotusvälineet kiittivät Kreik-

Nimikilpailu
Nyt käynnistyy nimikilpailu! Tiedotteen toimikunta yhdessä seuramme
johtokunnan kanssa on päättänyt vihdoinkin ”kastaa” lehtemme.
Lähetä nimiehdotukset tiedotteen toimikunnalle pksuomiseura@yahoo.gr
30.11.2004 mennessä.
Nimeä valittaessa raati tulee ottamaan huomioon tiedotteen luonteen
ja maailmanlaajuisen, pääasiallisesti
ulkosuomalaisista koostuvan, lukijakunnan.
Paras ehdotus palkitaan pienellä yllätyspalkinnolla! Ja tietysti kunniamaininnalla tiedotteessamme!
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kuvassa vasemmalta: Presidentin puoliso Pentti Alajärvi, presidentti Tarja Halonen, suurlähettiläs Ole
Norrback, seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen ja seuramme varapuheenjohtaja - alueemme USPn varapuheenjohtajan varahenkilö Jaana Karhunen.
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kaa mahtavista kisajärjestelyistä ja pyysivät
kilpaa Kreikalta anteeksi, vuosia kestäneen,
kritiikin ja epäilyjen johdosta. Muun muassa
CNN kirjoitti kisojen päättymisen jälkeen
”Meillä on paha mieli. Me todellakin olemme
teille anteeksipyynnön velkaa. Sygnomi, niin
kuin te sen sanotte. Sorry.”
Minulla oli tilaisuus käydä katsomassa yleisurheilun karsintoja OAKAn Olympiastadionilla, ja täytyy myöntää että järjestelyt olivat
mahtavat! Tämän jälkeen kisoja oli todella
mukava seurata, sillä olympiatunnelma oli
minun kohdallani noussut enemmän kuin pilviin! Harmittaa etten voinut seurata koko kisoja paikanpäältä. YLEä täytyy kuitenkin kiittää radion suomenkielisistä Olympialähetyksistä, jotka kuuluivat loistavasti täällä Kreikassa.
Suomalaisten huono menestys kisoissa ja
muutaman kreikkalaisen urheilijan dopingsekoilut laskivat hiukan kisatunnelmia.
Kokonaisuudessaan minulle, ja varmasti miljoonille muillekin, jäi kisoista todella positiivinen mieli. Ei siis ihme, että maailman lehdistö on kisojen jälkeen jopa ehdottanut Olympialaisten pysyvää järjestämistä Ateenassa.
Kaunis unelma….
Kaiken sitten kruunasi suurlähetystön residenssissä järjestetty Olympia vastaanotto,
jonne minut oli kutsuttu muutaman muun
seuramme jäsenen kanssa. Vastaanoton järjestivät suurlähettiläs Ole Norrback yhdessä
Suomen Olympiakomitean puheenjohtajan
Tapani Ilkan kanssa, presidentti Tarja Halosen kunnioittaessaan tilaisuutta läsnäolollaan.
Paikalla olivat suomalaiset Olympiakisoihin
osallistuneet urheilijat, suomalaisia entisiä
huippu-urheilijoita, suomalaisia nykyisiä ja
entisiä politiikkoja, kreikkalaisia vaikuttajia,
suurlähetystön henkilökuntaa sekä Kreikassa
asuvia suomalaisia.
Seuramme varapuheenjohtajan ja alueemme
USPn varapuheenjohtajan varahenkilön Jaana Karhusen sekä seuramme sihteerin ja tiedotteen toisen toimittajan Marjut KatoniemiKutsuridiksen kanssa käytimme tilaisuutta
hyväksemme pyytämällä eri henkilöiltä haastatteluja tiedotteeseemme ja lobataksemme
ulkosuomalaisten asioita. Haluankin tässä
kohtaa kiittää kaikkia niitä joilta pyysimme
haastatteluja heidän välittömästä suostumuksestaan.
Nyt kun Olympialaiset ovat ohi, voi hyvillä
mielin todeta sen, että kyllä kreikkalaiset asiat hoitavat, vaikkakin hiukan ”välimerenmaiden tyyliin”. Niin kuin kansainvälisen Olympiakomitean puheenjohtaja Jacques Rogge
ja ulkomaalaiset toimittajat häntä mukaillen,
sanoivat, kreikkalaiset ovat kuin kreikkalainen Sirtaki-tanssi (Zorbas). Sen tempo alkaa
hitaasti mutta se huipentuu nopeaan rytmiin
loppua kohden.
Olympialaisten jälkihuumassa täytyy vielä
kerran mainita Kreikan toinenkin urheilusaavutus tältä vuodelta. Kreikan jalkapallon EuPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

roopan-mestaruus! Kreikkahan yllätti kaikki
päihittämällä Euroopan jalkapallon huippumaat, mm. Ranskan ja Tshekit.
Jokaisen voiton jälkeen Kreikka oli juhlijoista
ansaitusti sekaisin. Juhlat tietenkin huipentuivat 4.7. Euroopan-mestaruuden voittoon
ja seuraavan päivänä pelaajien kotiin paluuseen.
Kaikki se positiivinen julkisuus, jonka Euroopan-mestaruus ja Olympialaisten järjestelyt
toivat tullessaan Kreikalle, on todellakin tervetullutta!
Suomen europarlamenttivaalien ennakkoäänestyksessä Thessalonikissa 14 äänestäjää
käytti äänioikeuttaan.
Määrä on 12,5% vähemmän (!!!) kuin edellisissä, vuoden 1999 europarlamenttivaaleissa. Tilastotietoa vaalien ennakkoäänestyksestä voi lukea kohdasta ”Suomen europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Kreikassa”
Seuramme johtokunta päätti aloittaa nimikeräyksen Ylen suunnitelmia lopettaa Radio
Finlandin lyhyt- ja keskipitkäaaltolähetykset
vastaan. Adressi lähti liikkeille sähköpostitse
kaikille tiedotteemme vastaanottajille 9.6.
Nimikeräys tukee USPn ponnisteluja Radio
Finlandin lyhyt- ja keskipitkäaaltolähetysten
säilyttämiseksi.
”Olemme kaikki huolissamme Radio Finlandin tilanteesta” painotti USPn parlamenttisihteeri Tina Strandberg sähköpostissaan seurallemme. ”Puhemiehistö on tehnyt paljon
töitä asian eteen ja vaikuttanut mm. siihen,
että päätös Radio Finlandin kohtalosta on
siirtynyt kesäkuulta marraskuulle”.
”Olemme todenneet, että nyt tarvitaan niin
paraatiovia kuin henkilökohtaisia kontakteja
päätöksentekijöihin”,
jatkoi
Strandberg.
”Kannustamme kovasti toimimaan, sillä kaikkia ulkosuomalaisia tarvitaan nyt”.

Suomen Ateenan suurlähetystö on muuttanut uusiin toimitiloihin. Uudet yhteystiedot
löydätte kohdasta ”Ateenan suurlähetystö
tiedottaa”. Suurlähetystö on avannut myös
uudet internetsivut joihin todellakin kannattaa käydä tutustumassa. www.finland.gr.
Kävin tutustumassa lähetystön uusiin tiloihin
elokuussa Ateenan Olympialaisten aikaan.
On kuin olisi kävellyt Suomeen! Puunväriset
parkettilattia ja toimistopöydät, kauniisti
suunniteltu avokonttori suomalaisen Martelan kalusteilla sekä puhdas, raikas ja avara
työympäristö saivat minut haikeudella muistelemaan Suomea. Seuramme puolesta haluan onnitella lähetystöä uusien toimitilojen
johdosta!
Suurlähetystön uusien tilojen vihkijäisistä
kohdassa ” Ateenan suurlähetystö tiedottaa”.
Tiedotteen tekstiin on lisätty linkkejä eri yritysten, yhteisöjen ja henkilöiden nettisivuille.
Tiedotteessa sinisenä oleva teksti tarkoittaa
sitä, että hiirellä sanaa/tekstiä painamalla
aukeaa ko. nettisivu automaattisesti. Tämä
toiminto kuitenkin vaatii sitä, että internetyhteys on auki. Toivomme tiedotteestamme
näin tulevan yhä enemmän informatiivinen
ja tuovan mahdollisuuden kaikille halukkaille
etsiä aiheesta vaivattomasti lisätietoja.
Haluan tässä vielä mainita www.tukinet.net
internetsivuista, joka on Suomen mielenterveysseuran kriisikeskuksen ylläpitämä valtakunnallinen palvelu.
Tukinetissä on avattu uusi nettikeskusteluryhmä ulkomailla asuville suomalaisille. Siellä
tarjotaan myös henkilökohtaista kriisiapua
avun tarvitsijoiden käyttöön. Tämä uusi ryhmä löytyy Tukinetistä aloitussivulta otsikon
keskusteluryhmät alta. Kiitos Liisa Oinoselle
Suomi-Seuraan tästä tiedosta.
Oikein hyvää alkanutta syksyä omasta ja
johtokunnan puolesta!

Alueemme USPn varapuheenjohtajalta, Olavi
Peltolalta, tuli asiasta positiivista tietoa 24.6.
Samoin USPn välimerenmaiden, Lähi-Idän ja
Afrikan edustajat antoivat asiasta julkilausuman Helsingissä 9.8.2004 pitämässään aluekokouksessa. Näistä molemmista enemmän
kohdassa ”Suomi-Seura ja USP tiedottavat”

Marko Suomalainen

Ylen ohjelmapäällikkö Heikki Peltonen kertoi
puhelinhaastattelussa 20.09 saaneensa maailmalta adresseja ja yksittäisiä viestejä Radio
Finlandin lyhyt- ja keskipitkäaaltolähetysten
lopettamista vastaan. Peltonen myös kertoi
tämän hetkinen jakelusopimuksen Digitan –
jakeluyhtiön kanssa olevan voimassa vuoden
2006 loppuun asti, joten aikaa hänen mukaansa päätöksen tekemiselle vielä on.

Ruokafestivaalit 7.6.2004

Jos et ole saanut adressia ja haluat lähettää
viestiä Ylelle, lyhyt- ja keskipitkäaaltolähetysten puolesta, tee se ohjelmapäällikkö Peltoselle heikki.peltonen@yle.fi, jolle adressitkin on lähetetty.

puheenjohtaja

PS. Lähettäkää ehdotuksia tiedotteen nimikilpailuun!
Seuran ja jäsenten toimintaa

Thessalonikin ulkomaalaisten naisten kansainvälinen järjestö IWOG järjesti seitsemättä kertaa kansainväliset ruokafestivaalit seitsemäs kesäkuuta 2004 Kalamarian Aretsoun
rannalla.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seura otti osaa tapahtumaan 5. kertaa. Tänä vuonna suomalaiset
tarjoilivat maukasta lohipiirakkaa ja –kiusausta festivaalikävijöille. (Lohipiirakan ohje ruokapalstalla). Tapahtumaa varten valmistettiin
runsaat 200 annosta lohiruokaa.
Tapahtuman kaikki tulot ohjataan eri hyväntekeväisyyskohteisiin Kreikassa.
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Suomen Pappisliitosta 30 henkilöä Pohjois- Vuorostaan opettaja Simo Haavisto välitti terKreikassa
vehdyssanat Kreetalta. Hän oli vieraillut saarella pitämässä ortodoksisen pienoiskurssin
Seuramme ja koulumme johtokuntaa illasti Rethimnonin Suomi-koululaisille. Kreetalaiset
21.09 Suomen Pappisliiton 30 henkilön kans- toivovat Suomi-koulujen yhteistyön lujittusa tavernassa ”1901”.
mista esim. vastavierailun merkeissä.
Pappisliiton porukka oli, Gunnar af Hällströmin johdolla, tutustumismatkalla PohjoisKreikkaan ja he vierailivat mm. Thessalonikissa, Meteorassa, Filipissä ja tekivät Athos
vuoren ympäri risteilyn.
Illallisen alussa seuramme puheenjohtaja
kertoi Pappisliiton porukalle seuramme ja
Suomi-koulumme toiminnasta ja toivotti heille antoisaa Pohjois-Kreikan vierailua. Pappisliitto lahjoitti seuramme kirjastoon Raamatun, joka sieltä tähän asti olikin puuttunut.
Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous
Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen syyskokous Suomi-koulun vanhemmat kokoontuivat keskustelemaan koulua koskevista asioista 12.09.2004. opettaja
Sari Asimogloun kotiin, joka sijaitsee Trilofossa lähellä Thessalonikia.
On sanottava, että ilmapiiri kokouksessa oli
hyvin antoisa ja myönteinen alusta loppuun
saakka. Paljon päätöksiä hyväksyttiin. Osanottajat valitsivat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi koulun uuden johtokunnan. Puheenjohtaja Outi Holopainen jatkaa toimessa vielä
kaksi vuotta (toimikausi neljä vuotta), varapuheenjohtajaksi valittiin Tuula Kallankari ja
rahastonhoitajaksi jälleen Päivi Voutilainen.
Johtokunnassa jatkavat automaattisesti Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pj Marko Suomalainen, opettajajäsenet Sari Asimoglou, Simo
Haavisto ja Riitta Douhaniaris. Lisäksi valittiin
tilintarkastajaksi Anne Laitinen.
Edelleen käsiteltävien asioiden joukossa hyväksyttiin sekä tulevan lukukauden ryhmäjaot että tuntien aikataulu. Samoin hyväksyttiin
edellisen vuoden tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus edelliselle koulun johtokunnalle. Talousasioiden puitteissa esiteltiin tulevan
kauden tulo- ja menoarvio ja kokousväki sai
kuulla rahastonhoitajan näkemystä taloudenhoidossa. Koulun kassaan tarvitaan rahaa,
joten on syytä jatkaa pyrkimyksiä lisärahoituksen kokoamisessa monin keinoin kuten
joulukorttitempaus ja apuraha-anomusten
laadinta.

Kokouksen loppusuoralla Simo Haavisto hiljensi hetkeksi kaikki osanottajat kertomalla
suunnitelmistaan muuttaa pysyvästi Suomeen. Tämä yllättävä käänne avasi keskustelun uuden opettajan löytämisestä kevätlukukaudelle. Toistaiseksi asia jäi hautumaan.

Heidi Luosujärvi ja Terhi Sjöblom. Ohjelmassa oli mm. suomalaista ja argentiinalaista
tangoa.
Nokia – Totally Board Thessalonikissa
Silminnäkijöiden mukaan lähes 30 metrin
korkuinen metallirakenteinen tekohyppyrimäki ilmestyi muin tyhjästä keskelle Thessalonikin rantapuistoa toukokuun viimeisellä
viikolla.
Eikä siinä kaikki – toisaalla puistossa purettiin suomalaisrekkojen konteista tavaraa ennätysvauhdilla ja lopputuloksena alueelle levittäytyi pieni kylä, jonka väritys oli yhtenäisen sinivalkoinen! Todellakin, Nokia – Totally
Board oli saapunut kaupunkiin.

Koulun johtokunta kiittää lämpimästi kaikkia
kokoukseen saapuneita vanhempia. Erityiskiitokset suotakoon illan emännälle Sari Asimogloulle onnistuneen kokouksen järjestelyistä
ja etenkin vieraanvaraisuudesta uudessa koPäivän mittainen koko perheen ulkoilmajuhla
dissa.
oli sijoitettu maanantaille 31. toukokuuta,
THESSALONIKIN SUOMI-KOULU AVAA OVET jolloin Kreikassa vietettiin vapaapäivää (PyLAUANTAINA 25.SYYSKUUTA KLO 10.00 hän Hengen Päivä).
ALK.
Heti aamusta alkaen tilaisuuden järjestäjät
Suomen europarlamenttivaalien en- jakoivat Nokia-lippiksiä, hikinauhoja ja päiväohjelmaa yleisölle. Nokia-puistossa ilmapiiri
nakkoäänestys Kreikassa
oli mukavan rento ja oman osuutensa tunnelmaan loivat taitavat tiskijukat jotka hausEnnakkoäänestys Kreikassa alhainen.
kuttivat kansaa tekno- ja hip-hop-musiikilla.
Vaikka äänien määrä kasvoi edellisistä europarlamenttivaalien
ennakkoäänestyksestä Puiston yleisömagneettina toimi tekohyppyrimahtavat 56,7%, äänioikeuttaan Suomen mäki, joka oli herkullisesti kuorrutettu vitivaleuroparlamenttivaalien ennakkoäänestykses- koiseksi LUMELLA. Järjestäjien taholta vahsä vuonna 2004 käytti silti suhteellisen vä- vistettiin lunta olleen paikalla vaatimattomasti 300 tonnia. Uskomatonta, mutta totta!
häinen osa Kreikan suomalaisista.
Kreikan suomalaisista äänioikeuttaan käytti
yhteensä 199 henkilöä, kun vuonna 1999
vastaava luku oli 127. Mainittakoon tässä se,
että tänä vuonna äänestyspaikkoja oli Kreikassa yksi enemmän, eli myös Korfulla oli tämä vuonna ennakkoäänestyspaikkoja.

Hyppyrimäessä kisailivat maailman huippunimet, mm. suomalaiset Jani Nygård ja Joonas
Kuoksa, jotka laskettelivat mäkeä lumi pöllyten.

Vastaavasti tunnettujen lumilautailijoiden
joukosta erottuivat kaksi suomalaisurheilijaa
Kreikassa on kahden viimeisten europarla- Jukka Erätuli ja Annti Autti, joiden hurja mementtivaalien ennakkoäänestyksissä äänes- no ei jäänyt kreikkalaisilta huomaamatta.
Kaikki talvilajien ammattilaiset saivat hurjat
tetty seuraavasti:
suosionosoitukset.
Ennakkoäänestysten äänimäärät KreikasNokia – Totally Board tapahtuman huipensa, vuosien 1999 ja 2004 Suomen euronus osui iltaan, jolloin puiston pääesiintymisparlamenttivaaleissa.
lavalle ilmaantui suomalaisen musiikin kulttiEnnakkoÄäniä
Ääniä
Muutos
bändi The Rasmus. Ilmaiskonserttia seurasi
äänestys
Vuonna Vuonna %
valtaisa ihmismäärä, ja väentungoksessa
paikka Krei- 2004
1999
juhli myös joukko Pohjois-Kreikan suomalaikassa
sia pienten suomenlippujen heiluessa musiiAteena
56
43
+30,2
kin tahtiin.
Hania
18
14
+28,6
Korfu*
5
Nokia – Totally Board Thessalonikissa oli aiKos
25
17
47,1
nutlaatuinen kokemus suomalaisin värein!
Rhodos
81
37
+118,9

Mitä tulee koulun oppimateriaan, kaikki opettajat olivat valmistautuneet esittelemään uutThessaloniki 14
16
-12,5
ta Suomesta hankittua materiaalia kokousväAteenan suurlähetystö tiedottaa
Yhteensä
199
127
+56,7
elle. Pitkäjänteisen työn tuloksena Suomi- * Korfulla ei vuonna 1999 ollut europarlamenttivaa- (www.finland.gr)
koululaisilla on käytettävänään tulevana lu- lien ennakkoäänestyspaikkaa.
Kunnallisvaalien ennakkoäänestys Kreikassa
kukautena runsaasti mielenkiintoista luettavaa mm. tietosanakirjojen muodossa.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi
lokakuun neljäntenä sunnuntaina. Seuraavat
On mainittava, että kuluvana vuotena Thes- Suomalainen DuoFinnAccord
kunnallisvaalit
toimitetaan
sunnuntaina
salonikin Suomi-koulu täyttää 10 vuotta ja (Suomen suurlähetystö www.finland.gr)
24.10.2004.
tämän iloisen uutisen johdosta valittiin erillinen juhlatoimikunta suunnittelemaan tarvit- Ateenan olympialaisten kulttuuriohjelman
tavia järjestelyjä. Alustavasti juhlan ajankoh- katutapahtumassa esiintyi 25.8.2004 suomata asettuu kuusijuhlan yhteyteen joulukuulle. lainen DuoFinnAccord, lahjakkaat hanuristit
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Kunnallisvaaleissa ulkosuomalainen ts. se,
joilla ei ole kotikuntaa Suomessa, ei voi äänestää.
Kunnallisvaaleissa on mahdollisuus äänestää
ennakkoon Kreikassa seuraavasti:
Suomen suurlähetystö
Hatziyianni Mexi 5
115 28 Ateena
puh. +30 210 7255860
13.-15.10.
16.10.

klo 10.00-15.00
klo 10.00-14.00

Rodoksen kunniakonsulaatti
Hotel Manousos
G. Leontos 25
85100 Rodos
puh. +30 22410 22741 (hotellin vaihde)
15.10.
16.10.

klo 10.00-15.00
klo 10.00-13.00

Kaikki maailmalla toimivat ennakkoäänestyspaikat kunnallisvaaleissa 2004 löytyvät nettisivuilta www.vaalit.fi/22378.htm
Suomen suurlähetystö on muuttanut
Suomen Kreikan suurlähetystö Ateenassa on
muuttanut 26.7.2004 alkaen. Uusi osoite on:
Suomen Suurlähetystö,
Hatziyanni Mexi 5, kuudes kerros, Ilisia
11528 Ateena,
Puh. 210 7255860,
Fax. 210 7255864.
E-maili sanomat.ate@formin.fi
Uusien kansliatilojen vihkiminen
Suomen Ateenan suurlähetystön uusien
kansliatilojen viralliset avajaiset pidettiin perjantaina 27.8.2004.
Olympiakisoja seuraamaan saapunut pääministeri Matti Vanhanen avasi uudet tilat ja
siunauksen ortodoksisen tavan mukaan toimitti Ateenan ja koko Kreikan arkkipiispa
Christodoulos.

nitettiin huomiota käytettyihin materiaaleihin, jotka toivat mieleen Suomen.
Tasavallan presidentti seuraamassa Ateenan
olympialaisia
Tasavallan presidentti Tarja Halonen seurueineen osallistui tiistaina 24.8.2004 Suomen
Kreikan suurlähettilään Ole Norrbackin ja
Suomen olympiakomitean järjestämälle vastaanotolle Ateenassa.
Presidentti Halonen onnitteli tilaisuuteen
saapunutta Marko Kemppaista hänen skeet ammunnasta saamastaan olympiamitalista.
Paikalla oli mm. Suomen olympiajoukkueen
jäseniä, yritysvieraita ja suurlähetystön henkilökuntaa.
Suomen Paralympiajoukkue vieraili suurlähetystössä
Suomen Paralympiajoukkueen johto ja urheilijat vierailivat suurlähetystön vastaanotolla sunnuntaina 19.9.04. Puheen pitivät
suurlähettiläs Ole Norrback, Suomen opetusministeriön edustaja Timo Haukilahti sekä
Suomen Paralympiakomitean hallituksen puheenjohtaja Arto Pehkonen.
Paikalla oli myös Suomen ensimmäisen Paralympiamitalin saanut Jani Kallunki. Kallunki
voitti pronssia ensimmäisenä kilpailupäivänä
ottelussaan algerialaista Sidali Lamria vastaan.
Vastaanotolla esiintyi kreikkalaislasten tanssiryhmä esittäen perinteisiä kreikkalaisia
kansantansseja. Mukavan yllätyksen järjesti
Suomen kisajoukkueen Lauri Melanen, joka
lauloi kitaran säestyksellä paralympiavoittajalle. Tunnelma vastaanotolla oli erittäin
lämmin.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)
Varapuhemieheltä
Hyvät ystävät,

Johtamani alueemme kokous pidettiin siis
elokuussa Helsingissä. Koska kokouksen sihteeri on kotiutunut vasta nyt, saatan lähettää kokousmuistion tänään. Muistion liitteitä
ei ole syytä lähettää ja niistä julkilausuma
koskien YLEn ulkomaanlähetyksiä on lähetetty teille jo aiemmin.
Mainittuun kokoukseen tuli kutsu hyvissä
ajoin kolme kertaa. Kokousajankohta oli elokuu, koska silloin monet olivat Suomessa
"lomalla". Vaikka kokousedustajia oli suhteellisen paljon, olivat maistamme edustettuina vain Italia ja Espanja.

Kuvassa vasemmalta: Ateenan ja koko Kreikan
arkkipiispa Christodoulos, suurlähettiläs Ole
Norrback ja kulttuuriministeri Tanja Karpela.

Suurlähetystön vieraina oli Suomen olympiakomitean jäseniä, urheilijoita, Kreikan viranomaisia, yritysvieraita ja Suomi-ystäviä. Uudet tilat saivat paljon kiitosta. Erityisesti kiinPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kokousmuistiossa mainitut päivät parlamentin täysistunnosta Finlandia-talolla keväällä
2005 ovat maanantai ja tiistai. Perinteiseen
tapaan pidämme siis aluekokouksen ennen
ensimmäistä täysistuntopäivää eli sunnuntaina. Paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.

Jos teillä on aloitteita valmiina, voi ne jo nyt
(ruuhkautumisen välttämiseksi) lähettää sihteeristölle Suomi-Seura ry:een.
Puhemiehistö kokoontuu Helsingissä lokakuun alkupäivinä. Lähetän siitä kokouksesta
raportin.
Toivotan kaikille hyvää ja raikasta syksyä ja
jos sää on huono, niin muistakaa, että taas
tulee kevät.

Olavi Peltola

varapuhemies
Muistio - Pöytäkirja
Ulkosuomalaisparlamentin (USP) Välimeren
maiden, Lähi-Idän ja Afrikan aluekokouksesta Helsingissä Suomi-Seura ry:n tiloissa
9.8.2004 alkaen klo 10.00
Läsnä oli oheisen luettelon mukaisesti 19
henkilöä edustaen 15 yhteisöä
1 § Olavi Peltola avasi kokouksen ja toivotti
osanottajat tervetulleiksi.
2 § Kokouksen puheenjohtajana toimi Olavi
Peltola ja sihteerinä Helena Lampela.
3 § Todettiin läsnäolijat ja heidän taustaryhmänsä (liite).
4 § Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja Paula
Selenius piti tilaisuuden tervetuliaispuheen
kertoen Suomi-Seura ry:n ja USPn toiminnasta ja antoi myös selonteon tulevan täysistunnon ajankohdasta Finlandia-talolla 2324.5.2005
Kokouksen puheenjohtaja totesi tässä yhteydessä, että seuraava aluekokous tullaan pitämään 22.5.2005
5 § Kuultiin Italian maaraportti sekä vielä raportit Kanariansaarilta, Madridista, Costa
Blancalta ja Costa del Solilta. Tässä yhteydessä kuultiin, että italiansuomalaisten suurin ongelma on oman papin puuttuminen.
Roomassa tarve on kirjastonhoitajien kurssittaminen. Italiansuomalaisten piirissä on
viime aikoina keskusteltu laajasti monikulttuurisista avioliitoista. Tässä yhteydessä on
harkittu ARMI -instituutin perustamista.
6 §. Kokous keskusteli aloitteiden tekemisestä täysistuntoon ja puheenjohtaja kehotti
jälleen kerran tekemään aloitteet hyvissä
ajoin.
7 § Kokoukseen saapunut kansanedustaja
Klaus Hellberg kertoi eduskunnassa tekemästään kirjallisesta kysymyksestä koskien
Radio Finlandin nykyisen lähetystekniikan
jatkamista. Samoin hän kertoi USPn aloitteesta koskien Aurinkorannikon lukiota ja
sen käsittelyä päättäjien taholla. Asia on tällä hetkellä aivan auki. Kokouksessa seurasi
vilkas keskustelu lukion puolesta ja sen tärkeydestä.
Yleisradion suunnitelmista nousi laaja keskustelu. Kuultiin, että esim. Milanossa ei saa
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suomenkielisiä lehtiä ja jos radiolähetykset
lakkaavat nykyisessä muodossaan, on suomenkielen unohtuminen vaarana.
Kokous päätti antaa Radio Finlandin lähetyksiä koskevan julkilausuman. puheenjohtaja
pyysi Sakari Haukkaa, Saara Karhua ja Esko
Laukkaa järjestäytymään ruokatauolla ja
suunnittelemaan julkilausuman sanamuodon.
8 § Radio Finlandin päällikkö Juhani Niinistö
oli saapunut kokoukseen ja kertoi asian tämänhetkisestä tilanteesta YLEssä. Kokous
keskusteli eri vaihtoehdoista säilyttää Radio
Finlandin lähetykset ulkosuomalaisille nykyisellään.
9 § Kokous piti lounastauon 12.45 - 13.45
jonka aikana julkilausumatoimikunta teki
työtään.
10 § Puheenjohtaja esitti otteita Helsingissä
17.11.2002 pidetyn edellisen aluekokouksen
pöytäkirjasta sekä suomalaisessa lehdistössä
esiintyneistä väitteistä koskien ulkosuomalaisia.
11§ Suomi-Seura ry.: n toiminnanjohtaja
Paula Selenius piti puheenvuoron kosketellen
USPn vuoden 2002 täysistunnon päätöslauselmien edistymistä. Kokouksen osanottajille
jaettiin muistio kaikkien täysistunnon päätöslauselmien edistymisestä.
12§ Kuultiin selonteko Suomi-Seura ry:n
neuvontapalvelun työstä esittäjinään neuvontapäällikkö Hanne Lehtonen ja neuvojat
Marika Pakkanen ja Katja Takkinen. Työ pitää sisällään yleisneuvontaa, eläkeläisneuvontaa, paluumuuttajaneuvontaa, kulttuuriseminaarien järjestämistä, opastusta harjoittelijavaihtoon ja erityistä neuvontaa ulkomaille muuttaville eläkeläisille. Neuvontapalvelu pitää netissä yllä keskustelufoorumia ja
laatii oppaita eri maihin muuttaville.
Kokouksen osanottajille esiteltiin uusi sairaanhoitokortti, joka korvaa aikaisemman E111 lomakkeen.
Kokouksessa esitettiin toivomuksena neuvontapalvelulle tutkia mahdollisuutta ulkomaan rekisterissä olevan auton katsastamista Suomessa ja luomaan mahdollisesti asiaa
koskeva aloite.
13§ Kokouksen puheenjohtaja selosti ulkosuomalaispoliittista ohjelmaa ja totesi sen
tärkeyden. Asiakirjan punaisena lankana on,
että Suomen valtiovalta pitää ulkosuomalaisia voimavarana, jonka tarpeet tulee huomioida uusia lakeja säädettäessä. Ohjelma on
saatettu ajan tasalle ja odottaa maan hallituksen hyväksymistä.
14§ USPn sihteeri Tina Strandberg kertoi toiminnastaan Suomi-Seura ry:ssä ja ulkosuomalaisparlamentissa. Tällä hetkellä on parlamenttityössä mukana 33 maata.
15§ Kokous hyväksyi toimikunnan esittämän
julkilausuman (liite), jonka sihteeristö lähettää eteenpäin mm. medialle.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

16§ Agendan kohdassa "muut asiat" esitettiin, että sihteeristö tutkisi, onko muuttoauton verotuskohtelusta syytä tehdä aloite
seuraavaan täysistuntoon.
Ritva Viertola-Cavallari piti puheenvuoron
välimerenmaiden nettisivusta, joita voisi nykyistä enemmän hyödyntää ja vilkastuttaa.
Puheenjohtaja ojensi rouva Viertola-Cavallarille Topelius-mitalin kiitoksena elektronisen
Mansikka-lehden toimittamisesta.
Pidetyn kokouksen pääkohdat nauhoitettiin
Radio Finlandin toimesta lähetettäväksi myöhemmin eri puolille maailmaa.
17§ Puheenjohtaja päätti kokouksen klo
15.55

Allekirjoitukset
Olavi Peltola Helena Lampela
Julkilausuma
Ulkosuomalaisparlamentin välimerenmaiden,
Lähi-Idän ja Afrikan edustajat ovat Helsingissä 9.8.2004 pitämässään kokouksessa antaneet seuraavan julkilausuman:
Yleisradion tulee jatkaa radionsa vapaata
saatavuutta koko maailmassa vähintäänkin
nykyisessä laajuudessa.
Yleisradion tulee lähteä mukaan maailmanradion digitalisointikehitykseen muun Euroopan tavalla. Parikymmentä eurooppalaista
radioyhtiötä on aloittanut digitaalisen kaukolähetystoiminnan, muun muassa Sveriges
Radio.
Suomalaiset maailmalla eivät saa joutua heikompaan viestintäasemaan kuin esimerkiksi
ruotsalaiset - nimenomaan ajatellen vastaanoton maksuttomuutta.
Yleisradion ei tule profiloitua matkapuhelinja internetalan apuyhtiöksi ja sisällöntuottajaksi, vaan Yleisradion tulee tarjota julkisen
palvelun vaihtoehto kalliille matkapuhelin- ja
nettipohjaisille järjestelmille, eetterin kautta.
Satelliittitelevisio tulisi saada maksutta näkyviin samaan tapaan kuin esimerkiksi Deutsche Welle, Ranskan TV5, BBC World, Kroatian ulkomaantelevisio tai Hollannin ulkomaantelevisio. Ylen satelliittiradiot ovat nyt
saatavilla maksutta, mikä myönteisenä todettakoon.
PERUSTELUT edellä olevaan:
Ulkomailla olevan suuren suomalaisen aktiiviväestön lisäksi kymmenet tuhannet eläkeläiset viettävät lähinnä ilmastollisista ja terveydellisistä syistä pitkät talvikuukaudet etelän lämmössä. He edustavat lähinnä sotiemme jälkeistä rakentajasukupolvea, jonka tärkeä yhdysside Suomeen on Yleisradion ohjelmat. Tämä väestötyhmä, joka kuuntelee
Suomesta lähetettäviä ohjelmia ns. maailmanradioista, ei pysty siirtymään internet- ja
mobiilipalvelujen piiriin.

Jos Yleisradio lopettaa - kuten on suunniteltu - lyhyt- ja keskiaaltolähetykset maailmanradion kautta ja siirtyy satelliitin tai maksullisen internetin kautta välitettäviin ohjelmiin,
merkitsee se käytännössä kuuntelijamäärän
romahtamista. Ulkosuomalaisten yhteys Suomen tapahtumiin kapenee ratkaisevasti.
Suomen valtiovalta on tässä asiassa ratkaisevassa asemassa Yleisradion omistajana.
Valtionhallinnon eri toiminnot ovat todenneet suullisesti ja kirjallisesti, että ulkosuomalaiset ovat Suomelle tärkeä voimavara jo
lähitulevaisuudessa. Yleisradiolle on turvattava Radio Finlandin nykyisten lähetystekniikoiden ja ohjelmien toimittamisen vaatimat
noin neljä miljoonaa euroa, joka koko Yleisradion radiotoiminnasta edustaa noin kolmen prosenttiyksikön osuutta. Se on edullinen investointi tulevaisuuteen.
Ulkosuomalaisten äänestysvilkkaus vuoden
2003 eduskuntavaaleissa oli 8,5% ja edellisissä presidentinvaaleissa runsaat 10%. Ylen
radio- ja televisiolähetykset saattavat nostaa
ulkosuomalaisten äänestysvilkkautta. Myös
kiinnostus kaksoiskansalaisuuteen säilyisi,
jos suomen kieli ja kulttuuri olisivat tarjolla
monipuolisena radio-ohjelmistona myös kolmannen polven ulkosuomalaisille ja heidän
lapsilleen.
LISÄTIETOA: Ulkosuomalaisparlamentin Välimeren, Lähi-Idän ja Afrikan alueen varapuhemies Olavi Peltola olapel@hotmail.com tai
USPn sihteeri Tina Strandberg puh. +358 9
68412127.
Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu ulkosuomalaisten etujärjestön Suomi-Seura
ry:n aloitteesta elokuussa 1997 toimimaan
ulkosuomalaisten yhteistyöfoorumina ja välittämään ulkosuomalaisia koskevia asioita
Suomen valtiovallan tietoon. Sen toimintaan
osallistuu 405 ulkosuomalaisjärjestöä 33
maasta. Ulkosuomalaisparlamentin puhemies
on Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Pertti
Paasio ja Suomi-Seura ry toimii parlamentin
sihteeristönä.
Ystävät,
Kansanedustaja Klaus Hellberg (Porvoo)
soitti minulle perjantaina eduskunnasta, sanoi lukeneensa lehtiä ja huomanneensa, että
YLE suunnittelee Radio Finlandin lyhyt- ja
keskipitkäaaltolähetysten lopettamista ulkomaille. Hän sanoi siltä istumaltaan tekevänsä
asiasta eduskuntakyselyn ja tiedusteli yksityiskohtia.
Sitten hän soitti parin tunnin kuluttua uudelleen ja sanoi tehneensä eduskunnan puhemiehelle osoitetun kirjallisen kyselyn asiasta.
Samalla hän kertoi keskustelleensa aiheesta
eduskunnan kuppilassa liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtasen kanssa, joka EI
TUNTENUT ASIAA LAINKAAN, mutta lupasi
perehtyä siihen.
Ministerillä on aikaa kolme viikkoa antaa
vastaus siitäkin huolimatta, että eduskunta
olisi jo kesälomalla.

5

En toista tässä Hellbergin kyselyn perusteluosaa, koska se on meille tuttu asia. Totean
vain, että hän perusteluissaan toteaa, että
"sivistysvaltion tehtäviin kuuluu omista kansalaisistaan huolehtiminen" ja että Radio
Finlandia on ulkosuomalaisille "merkittävä side Suomeen".
Kyselyn ponsi kuuluu seuraavasti: "Mitä hallitus aikoo tehdä, että ulkosuomalaisille erittäin tärkeät Radio Finlandin lyhyt- ja keskipitkäaaltolähetykset turvataan myös tulevaisuudessa?" Kysely on päivätty 18.6.2004
Kun vastaus tulee, välitän sen teille tai sen
välittää parlamenttisihteeri Tina Strandberg.

Olavi Peltola
Ulkosuomalaisparlamentti: Ylen radiolähetysten oltava saatavilla

(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2004)

Yleisradion on jatkettava radiolähetystensä
vapaata saatavuutta koko maailmassa vähintään nykyisessä laajuudessa, vaativat ulkosuomalaisparlamentin Välimeren maiden,
Lähi-idän ja Afrikan edustajat antamassaan
julkilausumassa.
Edustajien mielestä Yleisradion olisi lähdettävä mukaan maailmanradion digitalisointikehitykseen. Yleisradion halutaan tarjoavan
julkisen palvelun vaihtoehdon internetin ja
matkapuhelimen kautta toimiville järjestelmille, sillä läheskään kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää internetiä. Yleisradio on suunnitellut Radio Finlandin lähetysten siirtämistä
internetiin.
USP:n Välimerenmaiden, Lähi-idän ja Afrikan
aluekokous järjestettiin parlamentin sihteeristössä Suomi-Seura ry:ssä Helsingissä
maanantaina 9.8.
Erkki Toivanen on Vuoden ulkosuomalainen

(Suomen Sillan uutisviikko 33/2004)

Ulkosuomalaisten etujärjestö Suomi-Seura ry
on valinnut toimittaja Erkki Toivasen Vuoden
ulkosuomalaiseksi 2004. Erkki Toivanen sai
tunnustuksensa merkittävänä ulkosuomalaisena, joka on työnsä kautta tehnyt Suomea
tunnetuksi sekä edistänyt Suomen ja asuinmaidensa välisiä kulttuurisuhteita.
Vuoden ulkosuomalainen –tunnustus luovutettiin Erkki Toivaselle 3. syyskuuta. Tunnustuksen luovutti Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Pertti Paasio.
Valtiotieteen maisteri, Suomen tunnetuimpiin
ja arvostetuimpiin toimittajiin lukeutuva Erkki Toivanen on asunut pääasiassa Lontoossa
siitä lähtien, kun hän aloitti toimittajanuransa BBC:n World Servicen suomenkielisellä
osastolla vuonna 1963. Vuonna 1969 Toivanen kutsuttiin Yleisradion tv-uutisiin. YLE:n
kirjeenvaihtajana Lontoossa hän aloitti vuonna 1972 ja siirtyi 1982 kirjeenvaihtajaksi Pariisiin. Vuonna 1987 hänestä tuli YLE:n erikoistoimittaja ja –kirjeenvaihtaja. Toivanen
jäi eläkkeelle YLE:stä vuonna 2001.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Erkki Toivanen on saanut Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon 1984, l’Ordre des
Arts et des Lettres –ritarimerkin 1985 Ranskan kulttuurin hyväksi tehdystä työstä ja
Suomen Leijonan ritarikunnan komentajan
arvon 1997. Suomen Kulttuurirahaston tunnustuspalkinnon hän sai 1999 ja UKK-palkinnon 2001.
Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993
lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen
tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka
on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä
ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja
uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa,
kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi
kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön.
Viime vuonna tunnustuksen sai säveltäjä
Kaija Saariaho.
Yli 3.000 hakenut takaisin Suomen kansalaisuutta (USP tiedote 12/2004)
Vuoden aikana 3.011 entistä Suomen kansalaista ja heidän jälkeläistään on tehnyt ilmoituksen Suomen kansalaisuuden takaisin saamiseksi. He edustavat nykyiseltä kansalaisuudeltaan 78:aa eri valtiota. Eniten ilmoituksen tehneissä on nykyisiä Yhdysvaltain
(644), Ruotsin (590), Kanadan (350), Australian (291) ja Sveitsin (277) kansalaisia. Ilmoituksen tehneistä 2.490 henkilöä on jo
saanut Suomen kansalaisuuden. Kansalaisuus on myönnetty 1.569 entiselle Suomen
kansalaiselle ja 921:lle nykyisen tai entisen
Suomen kansalaisen jälkeläiselle.
Uusi kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003.
Sen mukaan kaksoiskansalaisuus hyväksytään aikaisempaa laajemmin. Saadessaan
toisen valtion kansalaisuuden suomalainen ei
menetä Suomen kansalaisuutta eikä ulkomaalaisen tarvitse luopua aiemmasta kansalaisuudestaan saadessaan Suomen kansalaisuuden. Entinen Suomen kansalainen tai hänen lapsensa voi saada menettämänsä kansalaisuuden takaisin ilmoitusmenettelyllä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 31.5.2008.
Etsitään ulkomailla asuvia suomenruotsalaisia
Ulkosuomalaisparlamentin suomenruotsalaista aluetta edustava työryhmä on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on mm.
löytää ulkomailla asuvia suomenruotsalaisia
ja innoittaa heidät mukaan Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan.
Ulkomailla asuu arviolta noin 600.000 ensimmäisen ja toisen sukupolven ulkosuomalaista. Suhteellisen suuri osa heistä on suomenruotsalaisia ja heidän jälkeläisiään. Me haluamme luoda yhteyden näihin ulkomailla asuviin suomenruotsalaisiin! Lisää tietoa suomenruotsalaisista löytyy Svenska Finlands
folktingin kaksikielisiltä kotisivuilta
www.folktinget.fi.
USP on maantieteellisesti jaettu kahdeksaan
alueeseen. Yksi alueista on Maailmalla asuvat suomenruotsalaiset. Se kattaa kaikki

muutkin alueet, mutta koskee eritoten suomenruotsalaisia ja heidän jälkeläisiään. Kullakin alueella on oma puheenjohtajansa, joka samanaikaisesti toimii varapuhemiehenä
parlamentissa.
Me allekirjoittaneet olemme muodostaneet
nelihenkisen työryhmän. Työryhmän puheenjohtajana toimii Barbro Allardt Ljunggren. Barbro (fil. lis.) asuu Tukholmassa,
jossa hän myös työskentelee valtionhallinnossa. Hän on ruotsalaisen miehen kanssa
naimisissa oleva kolmenlapsen äiti ja hän on
tehnyt työtä ruotsinsuomalaisten kysymysten parissa pian 20 vuotta. Carl-Gustav Store, opettaja Norasta Ruotsista, on puolestaan Barbron varamies USP:n puhemiehistössä. Carl-Gustav oli alueen ensimmäinen
varapuhemies sekä pitkäaikainen liittopuheenjohtaja Suomenruotsalaisten keskusliitossa Ruotsissa (FRIS). Lisäksi tähän työryhmään kuuluu Norman Westerberg, Seattlesta USA:sta, joka on aiemmin ollut Yhdysvallat ja Latinalainen Amerikka -alueen varapuhemies ja on nykyisin varamiehenä kyseisen
alueen varapuhemiehelle. Työryhmän neljäs
jäsen on Hanna Lindell, vt. liittosihteeri,
FRIS:stä. Työryhmämme on Svenska kulturfondenin (yksityinen rahasto Suomessa) antaman tuen ansioista voinut palkata projektiamme varten osa-aikaisen projektisihteerin,
Anna Jakobssonin, vuoden 2004 loppuun
saakka.
Projektin tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa
suomenruotsalaisten osallisuutta USP:n toiminnassa, jotta suomenruotsalaisten etuja
voitaisiin näin ollen valvoa entistä paremmin
suomalaisyhteiskunnassa. Pyrimme kehittämään entisestään ulkosuomenruotsalaisille
tarkoitettua sähköpostiverkostoa. Verkosto
toimii eräänlaisena tukena ulkosuomenruotsalaisille ja sen kautta voi jakaa vinkkejä ja
ideoita sekä välittää tietoa suomenruotsalaisista instansseista Suomessa. Tarkoituksena
on nyt kehittää sähköpostilistaa (ns. subscribe-unsubscribe -listaksi), jonka voisi myös
mahdollisesti rekisteröidä erilliseksi USP-yhteisöksi, verkostoyhteisöksi.
Ulkosuomenruotsalaiset toimivat monesti
suomalais- tai skandinaavisissa järjestöissä
ulkomailla. Haluamme ensi kädessä luoda
yhteyden ulkosuomenruotsalaisiin. Jo yksikin
henkilö riittää! Mikäli järjestöissä sitä vastoin
toimii suurempi joukko suomenruotsalaisia,
näkisimme heidän mielellämme perustavan
omia suomenruotsalaisia jaostoja näiden yhteisöjen alaisuuteen. Näin suomenruotsalaisten edustus USP:n istunnoissa ja valiokuntatyössä vahvistuisi. USP:n puhemiehistö on
ollut myönteinen ajatukselle, että kyseiset
jaostot luettaisiin USP:n toimintaan kuuluviksi yhteisöiksi.
Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Ulkosuomalaisparlamentin
suomenruotsalaiset

työryhmä

ulko-

Barbro Allardt Ljunggren
Carl-Gustav Store
Norman Westerberg
Hanna Lindell
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Ystävällisesti vastatkaa projektisihteeri Anna
Jakobssonille.
anna@fris.nu
Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
Anna Jakobsson
Bellmansgatan 15 nb, SE-118 47 Stockholm
Tel: + 46 8 7020110
Haastateltavana Paula Lehtomäki
Seuramme puheenjohtaja tapasi ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen
kesällä 2003 EUn huippukokouksessa Halkidikissa. Ministeri Lähtömäki lupasi tuolloin
haastattelun tiedotteeseemme. Haastattelu
toteutettiin vasta tänä kesänä, johtuen tiedotteen toimikunnasta, ja julkaistaan ohessa. Tiedotteemme toimikunta kiittää ministeri Lehtomäkeä haastattelusta ja toivottaa hänelle menestystä nykyisessä virassaan sekä
kaikessa mihin hän tulevaisuudessa ryhtyy.

5. Onko nuoresta iästä ollut teille mielestänne enemmän hyötyä vai haittaa ulkomaankauppa- ja kehitysministerin roolissa?

- Ikä on asia, joka oli enemmän esillä kun oli
vasta aloittanut tehtävässäni. Nykyään se
nousee esille hyvin harvoin. Ministerinä vastaanotto esimerkiksi ulkomailla on aina ollut
asiallista, eikä ikää ole kuin korkeintaan ensikohtaamisessa mainittu. Kotimaassa tämä
ikäkysymys ei niinkään ole uutinen, meillä
on totuttu nuoriin ministereihin.
6. Miten teihin on vaikuttanut saamanne julkisuus? Onko se rajoittanut tai muuten
muuttanut yksityiselämäänne?

- Julkisuus kuuluu tähän työhön ja on poliitikolle elinehtokin. Tietyllä tavalla julkisuus
tietenkin tuo mukanaan sitä, että ihmiset
tuntevat esimerkiksi kaupassa tai muuna vapaa-aikana. Minun ei kuitenkaan ole tarvinnut muuttaa vapaa-ajan viettoani sen vuoksi, että ihmiset tuntevat, työ ei saisi rajoittaa
muuta elämää niin paljon.
7. Koetteko, että naispoliitikon on tehtävä
enemmän töitä saadakseen saman arvostuksen kuin miespoliitikko?

- Arvostus ei mielestäni ole kiinni sukupuolesta, vaan arvostus pitää aina ansaita. Tietyllä tavalla naispoliitikkojen on helpompikin
päästä esille kuin miespoliitikkojen, tästä
kertoo omalla tavallaan nuorten naiskansanedustajien suuri määrä nuoriin miehiin verrattuna. Tuskin heitä sen vähemmän arvostetaan kuin mieskollegojaan.

1.Mikä on opintotaustanne ja mistä päin
Suomen olette kotoisin?

- Olen kotoisin Itä-Kuhmosta, Vartiuksen kylästä. Olen opiskellut Turun yliopistossa valtiotieteen kandidaatiksi ja Turun Kauppakorkeakoulussa Kauppatietieteen maisteriksi.
2. Mitä olette tehneet työksenne ennen
eduskuntaa?

- Ehdin tehdä vain lyhytaikaisia töitä opettajana ja tutkimusapulaisena.
3. Milloin ja miten lähditte mukaan politiikkaan ja päädyitte kansanedustajaksi. Missä
tehtävissä olette palvelleet?

- Lähdin politiikkaan kunnallisvaalien kautta.
Vuonna -99 pääsin eduskuntaan ja vuoden
2003 valtakirjani kansanedustajana uusittiin.
Samoissa vaaleissa Keskustasta tuli maan
suurin puolue, ja puolueen varapuheenjohtajana olin mukana muodostamassa hallitusta. Sitä kautta tulin nykyisiin tehtäviini.
4. Olette nyt toimineet reilun vuoden ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä. Miten
kuvailisitte tätä vuotta?

- Vuosi on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen. Haastetta riittää niin asioiden kuin ajankäytönkin osalta. Oma elämä on luonnollisesti muuttunut hyvin paljon, sillä tähän työhön kuuluu varsin paljon matkustamista.
Pääsääntöisesti tämä on ollut äärimmäisen
antoisaa aikaa.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

8. Ketkä kaksi henkilöä, yksi suomalainen ja
yksi ulkomaalainen, politiikan piiristä ovat
jääneet painavimmin mieleenne ja miksi?

- Mirja Ryynänen on kotimaassa ollut minulle
esikuva, ulkomaisista tapaaminen Kofi Annanin kanssa on jäänyt mieleen.
9. Mitä teille merkitsee Suomi-yhteisöjen ja
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko
teillä ollut aikaa tutustua niiden toimintaan
ulkomaanmatkoillanne?

- On ollut mielenkiintoista tavata suomalaisia
eri puolilla maailmaa työmatkoilla. Elämme
kansainvälisessä maailmassa, työ, perhe ja
opiskelut vievät suomalaiset entistä useammin rajojen ulkopuolelle. Siinä mielessä Suomi-yhteisöjen työ on tärkeää, että yhteys kotimaahan säilyy. Tarvitsemme tietenkin
myös paluumuuttajia. Olen tutustunut Suomi-yhteisöihin monissa paikoissa, viimeksi
Brasiliassa ja Tansaniassa.
10. Suomessa puhutaan paljon tulevasta
työvoimapulasta. Voisiko mielestänne ulkosuomalaisnuoret olla tähän ratkaisu?

- Se voi olla yksi osa ratkaisua. Tarvitsemme
monenlaista osaamista ja taitajia, jotta selviämme työvoimapulan ja muun yhteiskuntarakenteen muutoksen aiheuttamista haasteista. Tärkein tekijä on kuitenkin nostaa
Suomessa asuvien suomalaisten työllisyyttä:
saada useampi työikäinen ja -kykyinen töihin.

11. Mitä maailmalla toimivien Suomi-koulujen pitäisi mielestänne tehdä, jotta Suomen
valtion rahoittaisi niiden toimintaa enemmän?

- Asia on tärkeä, mutten usko sen riippuvan
niinkään koulujen toimintatavasta vaan rajallisista resursseista.
12. Minkä neuvon antaisitte nuorille jotka
haluavat mukaan politiikkaan?

- Jos on kiinnostusta vaikuttamiseen ja yhteiskunnallisiin asioihin ei kannata epäröidä.
Yhdessä toimimista voi harjoitella toimimalla
koulussa oppilaskunnassa tai harrastusten
parissa erilaisissa seuroissa. Puolueilla on
myös nuorisojärjestöt, joissa tapaa samanhenkisiä ihmisiä. Kannattaa ottaa yhteyttä ja
mennä mukaan toimintaan.
13. Olitte Kreikassa EU:n huippukokouksessa
kesällä 2003. Oletteko aikaisemmin vierailleet Kreikassa ja miltä Kreikka teistä vaikuttaa?

- Olen nuorena kulkenut Kreikan saarilla kolmena kesänä parin viikon ajan - tämä jo kertoo, että maa on suuri suosikkini.
14. Suostuisitteko Keskustan presidenttiehdokkaaksi tuleviin presidentin vaaleihin, jos
teitä pyydettäisiin? Voitteko perustella vastaustanne.

- Asia ei ole ajankohtainen vielä puolueen tai
itseni kannalta.
15. Mitkä ovat teidän tulevaisuuden suunnitelmat?

- Hoidan näitä tehtäviä hallituskauden loppuun. Olen ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa. Katsotaan sitten loput.
Koulutusta Suomi-kouluopettajille kesällä Suomessa
Viimeisen kymmenen vuoden ajan olen melko uskollisesti osallistunut Opetushallituksen
ja -ministeriön järjestämille kursseille kesäisin. Tällä kertaa piti kuitenkin jättää OPH:n
kurssi väliin, vaikkakin paljon mielenkiintoisia
luentoja olisi ollut tarjolla: Suomen kieli ja
suomalainen identiteetti, Oppimateriaali linkkinä opetukseen, Lastenkirjoista väriä ja iloa
opetukseen (lisäksi muita kirjallisuusaiheita)
sekä Kielenrakenteet ja mielikuvarakenteet.
Pystyin sen sijaan olemaan mukana Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus
Palmenian järjestämillä kursseilla Vantaalla.
Kohderyhmänä oli Suomi-koulujen opettajat,
joilla ei ole muodollista opettajan koulutusta.
Kurssi oli tämän kesän osalta nelipäiväinen
ja siihen kuuluu tulevan talven aikana suoritettava etäisopiskeluosuus ja päättöjakso
elokuussa 2005.
Osallistujia koulutukseen oli saapunut Sveitsistä, Saksasta, Skotlannista, USA:sta, Chilestä, Thaimaasta, Italiasta, Turkista ja Kreikasta (kaksi Thessalonikista) kaiken kaikkiaan 16 opettajaa.
Kurssin aikana käsittelimme mm. Suomen
kielen rakennetta, hyvän oppimateriaalin kriteereitä, erilaisia oppimistyylejä, tieto- ja
viestintätekniikan pedagogista merkitystä,
tiiminet -oppimisympäristöä, TPR:n (total
phyical response, ilman välikieltä tapahtuva
vieraan kielen toiminnallinen oppiminen) kokeilua ja vertaistutorointia. Osa aiheista sivu-
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si viime kesän kurssin asioita, mutta onneksi
niissä mentiin syvemmälle aiheeseen. Teimme monia harjoituksia internetissä ja perustimme oman verkko ryhmän, tiiminetin. Sen
avulla voimme käydä keskusteluja netissä
vuoden varrella etätehtävistämme ja mistä
tahansa Suomi-kouluun tai opetukseen liittyvistä asioista. Hyvin mielenkiintoista ja hyödyllistä. Kävimme myös opintovierailuilla
Vantaan päiväkodeissa. Siellä saimme seurata opetusta, keskustella lastentarhan opettajien kanssa sekä tutustua päiväkodeissa ja
esikouluissa käytettäviin oppimateriaaleihin.
Tämä puolen päivän tutustumiskäynti olikin
yksi kurssin antoisimmista kokemuksista.

johtaja Matti Vanhanen (kesk) sanoo keskustan pitävän seuraavissa presidentinvaaleissa kiinni oman ehdokkaan asettamisesta.

Tutkimukseen haastateltiin yli 1.200 15-70vuotiasta suomalaista elo-syyskuun vaihteessa.

Vanhasen mukaan laaja presidentti Tarja
Halosen (sd) uudelleenvalintaa tukeva rintama olisi paluuta Urho Kekkosen (kesk) ajan
epänormaaliin menettelyyn, jossa valinta
tehtiin poikkeuslailla. Väli-Suomen sanomalehtien haastattelema Vanhanen korostaa
kuitenkin olevansa tyytyväinen Halosen toimintaan presidenttinä ja vakuuttaa yhteistyön sujuvan erinomaisesti.

Nuorisorangaistus tulossa koko maahan

Uskon, että koulutus antoi paljon uutta intoa
opettamiseen meille kaikille ja odotan myös
etätehtävien aloittamista sekä niiden toteuttamista Suomi-koulun tunneilla.

Kolme neljästä toivoo Halosen pyrkivän uudelle kaudelle

(Helsingin Sanomat 09.07.2004)

Rangaistus kestäisi neljästä kuukaudesta
vuoteen ja siihen kuuluisi esimerkiksi työelämään tutustumista. Päihteitä ei saisi käyttää.
Kieltoa valvottaisiin puhalluskokein.

Riitta Douhaniaris

Thessalonikin Suomi-koulun opettaja
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Kyprokselle Suomen suurlähetystö

(Helsingin Sanomat 04.06.2004)

Suomi perustaa suurlähetystön Kyproksen
pääkaupunkiin Nikosiaan heinäkuun alussa.
Presidentti päättää perustamisesta perjantaina asetuksella. Ensimmäiseksi suurlähettilääksi lähtee ulkoasiainneuvos Risto Piipponen.
Presidentti Halonen: Irakin sota oli laiton

(Helsingin Sanomat 23.09.2004)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen piti tiistaina Suomen puheenvuoron YK:n turvallisuusneuvoston avausistunnossa. Halonen
käsitteli puheessaan YK:n roolia Irakin kriisissä ja viime päivien kiivasta puheenaihetta,
sodan laillisuutta. Halosen mielestä Yhdysvaltain johtaman liittouman aloittama sota
oli selkeästi laiton.
Presidentti totesi, että kansainvälinen yhteisö epäonnistui ennen sotaa. Ristiin menneet
kansalliset intressit olivat yhteistä tahtoa
vahvempia. "Ei löytynyt riittävää sitoutumista toimintaan turvallisuusneuvoston päätöslauselmien puitteissa. Jotkin maat turvautuivat voimankäyttöön, mikä ei ollut sopusoinnussa kansainvälisen oikeuden kanssa", Halonen sanoi.
Halonen tarkensi näkemystään lehdistötilaisuudessa ennen yleiskokouspuhettaan. Presidentin mielestä sodan lopullisesta, puhtaasti juridisesta lainmukaisuudesta päättämään tarvittaisiin jonkinlainen kansainvälinen tuomioistuin. "Oma käsitykseni on kuitenkin se, etteivät kansainvälisen oikeuden
määräykset täyttyneet", Halonen sanoi.
Keskusta tahtoo oman presidenttiehdokkaan

(Helsingin Sanomat 04.06.2004)

Keskusta ei lämpene ajatuksille porvarien
yhteisestä presidenttiehdokkaasta. PuheenPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Presidentti Tarja Halosen nauttima luottamus on noussut yhä: Suomen Kuvalehden
Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan 90 prosenttia vastanneista sanoo luottavansa presidenttiin. Vastanneista 74 prosenttia toivoo, että Halonen asettuisi ehdolle
toiselle presidenttikaudelle.
Kokoomuksen kannattajista 34 ja keskustalaisista 29 prosenttia toivoo Halosen
luopuvan toisen kauden ehdokkuudesta.
Keskustassa porvaripuolueiden yhteisen presidenttiehdokkaan kannatus on noussut.
Puoli vuotta sitten vain joka viides keskustan
kannattaja toivoi yhteistä porvariehdokasta,
nyt ajatusta suosi 30 prosenttia. Keskustalaisista 28 prosenttia haluaa puolueen tukevan
Halosta. Kokoomuksessa porvarien yhteisen
ehdokkaan suosio on vähentynyt ja yhteistä
ehdokasta toivoo nyt joka neljäs. Yhtä moni
katsoo, että kokoomuksen pitäisi tukea Halosen uudelleenvalintaa. Puoli vuotta sitten 37
prosenttia kokoomuksen kannattajista toivoi
yhteisporvarillista ehdokasta.
Omaa kokoomuslaista ehdokasta toivoi 40
prosenttia. Keskustan kannattajista oman
ehdokkaan halusi 33 prosenttia. Sdp:n äänestäjistä 93, vasemmistoliiton kannattajista
98 ja vihreiden äänestäjistä 87 prosenttia
toivoi Halosen pyrkivän toiselle kaudelle.
Mielipidemittauksessa haastateltiin juhannuksen alla vähän yli tuhatta vastaajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on 2,5 prosenttia.
Vanhaselle kansalta paras kouluarvosana

(Yle Online 04.09.2004)

Pääministeri ja keskustan puheenjohtaja
Matti Vanhanen saa kansalta toiminnastaan
parhaan kouluarvosanan. Sen sijaan SDP:n
puheenjohtaja Paavo Lipponen jää jaetulle
sijalle kuusi ja kerää puoluejohtajista eniten
nelosia. Lipposen ohi kiilaa jopa SDP:n puoluesihteeri Eero Heinäluoma.
Sanomalehti Kalevan Suomen Gallupilla teettämän kyselyn mukaan Vanhanen saa kouluarvosanoissa keskiarvokseen 7,9.
Toiseksi kyselyssä sijoittuneen vasemmistoliiton Suvi-Anne Siimeksen keskiarvo on 7,3.
Neljännen sijan jakavat kokoomuksen Jyrki
Katainen ja vihreiden Osmo Soininvaara.

(Helsingin Sanomat 03.06.2004)

Hallitus antaa perjantaina eduskunnalle lakiesityksen, jonka mukaan nuorisorangaistus
otetaan käyttöön koko maassa. Tällä hetkellä rangaistusta kokeillaan seitsemällä paikkakunnalla. Nuorisorangaistuksen avulla halutaan puuttua ajoissa rikoskierteeseen.

Nuorisorangaistus koskisi 15–17-vuotiaita rikoksentekijöitä. Se voisi sopia myös täysiikäiselle, jos osa rikoksista olisi tehty ennen
18-vuotispäivää.
Rikokseen syyllistynyt nuori voidaan tuomita
nuorisorangaistukseen, jos sakkoa pidetään
riittämättömänä seuraamuksena eivätkä painavat syyt vaadi ehdotonta vankeusrangaistusta. Uuden lain on määrä tulla voimaan
ensi vuoden alussa.
Työntekijän valvontaa ollaan kiristämässä

(Nelonen 26.06.2003)

Työnantajalle halutaan oikeus velvoittaa
työntekijä huumetestiin. Myös työnantajan
oikeutta tarkkailla työntekijää valvontakameralla ja lukea työntekijän sähköposteja esitetään kirjattavaksi lakiin.
Työministeriön työryhmä jätti valvonnan kiristystä koskevan esityksensä työministeri
Tarja Filatoville (sd.) torstaina. Esityksen
mukaan työnantaja voisi pyytää työnhakijalta tai -tekijältä todistuksen huumetestistä.
Työnhakutilanteessa todistus voitaisiin vaatia
sellaisella alalla, jossa työnteko huumeiden
vaikutuksen alaisena voisi aiheuttaa vahinkoa. Vahingolta suojeltavia asioita olisivat
henki, terveys, työ-, liikenne-, tieto- ja valtion turvallisuus, ympäristö, liike- ja ammattisalaisuudet sekä työnantajan omaisuus. Jo
työsuhteessa olevan testaamisen perusteet
olisivat tiukemmat.
Valvontakameralla voitaisiin esityksen mukaan tarkkailla työntekijöitä, jos valvonnan
tarkoituksena olisi ehkäistä väkivallan uhkaa
tai muuta vaaraa, tai jos tarkkailu olisi välttämätöntä omaisuusrikosten estämiseksi ja
selvittämiseksi.
Työntekijän sähköpostin lukuoikeutta perustellaan sillä, että työnantaja voisi saada selville, onko työntekijälle lähetetty tämän poissa ollessaan työhön liittyviä viestejä. Avaamisesta olisi laadittava kirjallinen selvitys
työntekijälle. Työnantaja ei saisi lukea työntekijän henkilökohtaisia viestejä.
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Sähköisen viestinnän tietosuojalaki

(Talouslehti.com 25.08.2004)

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki tulee voimaan 1.9.2004. Lain tavoitteena on lisätä
sähköisen viestinnän tietoturvaa ja -suojaa
sekä lisätä käyttäjien luottamusta siihen. Uusi laki myös selkeyttää sähköisen viestinnän
tietosuojaan liittyviä käyttäjien ja toimijoiden
oikeuksia ja velvollisuuksia. Lain myötä Viestintäviraston tehtäväkenttä laajenee ja valvottavien määrä moninkertaistuu.
Tunnistamistietojen käsittelyn sääntely laajenee teleyrityksistä yhteisötilaajiin Lain merkittävimmät uudistukset liittyvät viestinnän
tunnistamis- ja paikkatietojen käsittelyyn.
Uuden lain myötä tunnistamistietojen käsittelyoikeudet ja -velvollisuudet laajenevat teleyrityksistä yhteisötilaajiin eli kaikkiin niihin
yrityksiin ja yhteisöihin, jotka käsittelevät
viestintäverkossaan käyttäjien luottamuksellisia tietoja. Tunnistamistietoja saa käsitellä
esim. puhelun tai muun viestin välittämiseksi, laskutusta varten tai teknisen vian havaitsemiseksi. Tietoja on kuitenkin käsiteltävä
siten, että luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suoja ei vaarannu. Teleyrityksillä
on lisäksi velvollisuus säilyttää kahden vuoden ajan tiedot siitä, kuka tunnistamistietoja
on käsitellyt, milloin ja miksi. Tällä on tarkoitus ehkäistä tietojen käsittelyyn liittyviä väärinkäytöksiä.
Paikkatietojen käsittelysääntöjä selkeyttämällä edistetään paikannuspalveluiden käyttöönottamista ja tarjontaa. Lain mukaan paikantamiseen tarvitaan aina paikannettavan
lupa. Huoltaja päättää alle 15-vuotiaan paikannuspalveluiden käyttöönottamisesta. Hätätilanteissa paikannus on aina mahdollista,
kuten tähänkin asti.
Uuden lain mukaan teleyrityksillä, lisäarvopalveluiden tarjoajilla ja yhteisötilaajilla on
mahdollisuus estää sähköposti- ja tekstiviestien välittäminen sekä poistaa viesteistä haittaohjelmat tietoturvaan kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi ja tietoturvaloukkausten
torjumiseksi. Toimenpiteiden erityisedellytyksenä on, että viestintäpalvelut tai vastaanottajan viestintämahdollisuudet ovat
vaarassa. Toimenpiteet on toteutettava yksityisyyden suojaa vaarantamatta.
Myös sähköisen suoramarkkinoinnin sääntöjä on selkeytetty. Suoramarkkinointia ei saa
lähettää ilman kuluttajan etukäteen antamaa
suostumusta. Kuitenkin palvelun myyjä voi
lähettää asiakkaalleen mainontaa samanlaisista tuotteista, joita asiakas on itselleen aikaisemmin hankkinut. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus kieltää aiemmin myyjälle
antamien yhteystietojensa käyttö.

ta valvoo pääasiassa Viestintävirasto. Paikkatietojen käsittelyä ja suoramarkkinointisäännösten noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu. Suoraan kuluttajiin kohdistuvaa
markkinointia valvoo myös kuluttaja-asiamies. Lisätietoa tietosuojalaista on saatavilla
Viestintäviraston nettisivuilta www.ficora.fi ja
tietosuojavaltuutetun
toimiston
sivuilta
www.tietosuoja.fi.
Henkilömiinoista päästiin sopuun

(Nelonen 01.09.2004)

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk.)
ja ulkoministeri Erkki Tuomioja (sd.) ovat
päässeet sopuun henkilömiinojen kieltämisestä. Nelosen uutisten tietojen mukaan
Suomi liittyy Ottawan kansainväliseen miinankieltosopimukseen vuonna 2012.
Ratkaisun hinta on 300 miljoonaa euroa.
Osa rahoituksesta hoidetaan puolustusministeriön säästökuurilla. Ministeriön täytyy
säästää tulevien vuosien hankintamenoista
100 miljoonaa euroa. Kokonaan uutta rahaa
miinoja korvaavien järjestelmien hankintaan
tarvitaan kuitenkin vielä 200 miljoonaa. Tavoitteena on, että budjeteissa menot jaksotetaan usealle, mahdollisesti jopa kymmenelle vuodelle noin vuodesta 2009 alkaen.
Esitys merkitsee sitä, että Suomi luopuu jalkaväkimiinoistaan pitkälti niiden vanhenemisajan tahdissa. Vaikka miinoista irtautumiseen meneekin tavoiteaikataulua kauemmin,
voi miinapäätöstä kiirehtinyt presidentti Tarja Halonen olla tyytyväinen. Päätös Ottawaan liittymisestä on lopulta syntymässä, eikä tämän jälkeen asiaa enää pallotella.
Miinakiista alkoi jo 1990-luvun lopulla. Valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa vuonna 2001 asetettiin
tavoiteaikatauluksi, että Suomi liittyy Ottawan sopimukseen vuonna 2006 ja jalkaväkimiinat hävitetään vuoden 2010 loppuun
mennessä. Edellytys kuitenkin oli, että uskottavasta puolustuksesta ei pidä tinkiä.
Perintöoikeuden säännökset muuttumassa
(Yle Online 03.06.2004)
Oikeusministeriön työryhmän mukaan perintöoikeus kaipaa uudistamista. Uudistustarpeet johtuvat väestön ikääntymisestä sekä
perhe- ja elinkeinorakenteiden muutoksista.
Työryhmä ehdottaa muun muassa, että lesken oikeutta asua puolisoiden yhteisessä kodissa vahvistettaisiin. Nykyisin leski saa asua
kodissa ja säilyttää koti-irtaimiston. Perimysjärjestyksessä vainajan lapset ovat silti leskeä edellä.

Poliisilla on rikosepäilytapauksissa oikeus
saada teleyrityksiltä salaisten puhelinnumeroiden ja tietokoneiden pysyvien IP-osoitteiden lisäksi yhteyskohtaisesti muodostettavien IP-osoitteiden haltijatiedot ja matkapuhelimien päätelaitetunnisteet eli IMEI-koodit.

Voimassa olevan lain perusteella leski ei voi
myydä asuntoa, jos perilliset eivät niin halua. Uuden ehdotuksen mukaan leski saisi
elinaikanaan vapaasti määrätä asunnosta,
muttei edelleenkään tehdä siitä testamenttia.

Sähköisen viestinnän tietosuojalain ja sen
nojalla annettujen määräysten noudattamis-

Myös avopuolison asemaan toivotaan parannusta. Perintöveron alentamista tulisi harkita
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yhdenvertaisuuden nimissä. Työryhmä ei
kuitenkaan kannata sitä, että avopuolisot
perisivät toisensa avioparin lailla ilman erillistä testamenttia.
Pesänselvitykseen ja perinnönjakoon esitetään uusia säännöksiä, joilla halutaan nopeuttaa toimintaa. Pesänselvittäjälle ja pesänjakajalle on tulossa rinnakkaisia toimivaltuuksia. Työryhmä tahtoo samalla lisätä pesänjakajan valtuuksia päättää omaisuuden
jakamisesta.
Myös perinnönjaon moiteaikaa ollaan lyhentämässä.
Lapsiasiainvaltuutettu vihdoin Suomeenkin

(Nelonen 19.08.2004)

Suomeen saadaan vihdoin lapsiasianvaltuutettu. Ensi vuoden syyskuun alussa aloittava
valtuutettu joutuu kuitenkin aloittamaan varsin vähäisin varoin. Rahaa budjetissa on varattu ensimmäiselle vajaalle vuodelle runsaat
100.000 euroa.
Ensisijaisesti lapsiasiainvaltuutettu on lasten
äänenä silloin, kun tehdään lapsia koskevia
päätöksiä. Hän tuo myös lasten tärkeitä asioita julkiseen keskusteluun.
Tarkkoja raameja valtuutetun toiminnalle ei
vielä ole. Asiaa valmistellut lapsiasiain toimikunta on esittänyt, että lapsiasiainvaltuutetun tehtävät rinnastettaisiin tasa-arvovaltuutetun tehtäviin. Valtuutetulla pitäisi olla oma
toimisto sosiaali- ja terveysministeriön tai
valtioneuvoston kanslian yhteydessä.
EUROOPAN UNIONI
(europa.eu.int)
Suomi paras EU:n talousvertailussa

(Helsingin Sanomat 23.09.2004)

Eurostatin torstaina julkistamien lukujen mukaan viime vuonna euromaiden julkisista talouksista menestyi parhaiten Suomi, joka kirjasi 2,3 prosentin ylijäämän. Plussalle pääsivät myös Luxemburg, Belgia, Espanja ja Irlanti. Ylijäämä tarkoittaa sitä, että valtiolla
on suuremmat tulot kuin menot.
Euroalueen julkisen talouden alijäämä kipusi
2,7 prosenttiin. Keskimääräinen alijäämä lähenee jo EU:n kasvu- ja vakaussopimuksessa määrättyä enimmäisrajaa, joka on 3 prosenttia bruttokansantuotteesta.
Euroa käyttävistä 12 maasta suurin alijäämä
oli Kreikalla 4,6 prosenttia. EU:n tilastolaitos
Eurostat on ilmeisesti lähettämässä Kreikkaan virkamiesryhmän, jonka tehtävänä on
selvittää pitkään jatkuneiden talousvaikeuksien syitä. Kreikan lisäksi vakaussopimuksen
rajan rikkoivat myös Ranska, Saksa, Britannia ja Hollanti.
Suomen EU-puheenjohtajuus maksaa 60
miljoonaa (Yle Online 17.09.2004)
Suomen EU-puheenjohtajuuskausi vuoden
2006 loppupuolella maksaa valmisteluineen
ja jälkihoitoineen noin 60 miljoonaa euroa.
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Suomessa järjestetään ainakin seitsemän
ministeritason kokousta ja lukuisa joukko
muita kokouksia. Ohjelmallisesti tärkein asia
on unionin uuden perustuslaillisen sopimuksen voimaantulo ja unionin presidentin valinta.
Suomen puheenjohtajakauden 60 miljoonan
euron kuluista noin 35 miljoonaa varataan
mm. kokouskuluihin ja puheenjohtajavalmennukseen sekä pääministerin matkoihin.
Henkilöstökulujen osuus kokonaissummasta
on eniten eli noin 25 miljoonaa euroa.
Puolivuotiskauden aikana Suomessa järjestetään seitsemän ministerikokousta; ulko-,
maatalous-, valtiovarain-, oikeus- ja sisä-,
kilpailukyky-, ympäristö- sekä työllisyys- sosiaali- ja terveysministerikokoukset.
Ns. Kolmasmaakokouksista tärkein lienee
EU:n ja Aasian maiden välinen Asem-kokous. Myös unionin ja Yhdysvaltain ulkoministerien kokous pidettäneen Suomessa.
Puheenjohtajakauden ohjelman valmistelu
alkaa ensi jo keväänä yhdessä Suomen kautta edeltävän puheenjohtajan Itävallan kanssa.
Suomen puheenjohtajakauden tärkeimmät
asiat ovat ilmeisesti EU:n uuden perustuslaillisen sopimuksen voimaantulo ja EU:n puheenjohtajan eli presidentin valinta.
Nettiportaali jakaa tietoa EU-kansalaisen oikeuksista (Helsingin Sanomat 06.09.2004)
EU:n kansalaiset saavat entistä paremmin
tietoa oikeuksistaan Euroopan unionissa, kun
EU:n komission uusi internetportaali otettiin
käyttöön. Vuoropuhelu kansalaisten kanssa nimiseltä internetsivustoilta löytyy tietoa
muun muassa siitä, miten muutto toiseen
EU-maahan onnistuu, miten tavaroiden ja
palveluiden ostaminen käy sekä miten muihin maihin pääsee opiskelemaan. Sivustoilla
on lisäksi paljon tietoa kustakin vanhasta 15
jäsenmaasta kyseisen jäsenvaltion kielellä.
http://europa.eu.int/citizensrights/index_fi.cf
m
Durao Barroso valittiin EU-komission johtoon

(Nelonen 29.06.2004)

Portugalin Jose Manuel Durao Barroso valittiin odotetusti EU:n komission puheenjohtajaksi EU-maiden johtajien ylimääräisessä kokouksessa Brysselissä. Hän aloittaa kautensa
1. marraskuuta.
48-vuotias Durao Barroso sai johtopaikan
kaikille kelpaavana kompromissiehdokkaana.
EU-parlamentin puhemieheksi Espanjan Borrell (Helsingin Sanomat 06.07.2004)
EU-parlamentin uudeksi puhemieheksi on
nousemassa espanjalainen sosialisti Josep
Borrell. Asia varmistui parlamentin sosialistiryhmän äänestyksen jälkeen tiistaina. EUparlamentin kaksi suurinta ryhmää, sosialistit
ja konservatiivit ovat sopineet puhemiehen
tehtävän jaosta parlamentin viisivuotiskauPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

della. Kahden ja puolen vuoden kuluttua puhemieheksi tullee saksalainen kristillisdemokraatti Hans-Gert Pöttering.
Borrell päihitti äänestyksessä Britannian labouria edustavan Terry Wynnin. Borrell on
entinen ministeri Felipe Gonzalezin hallituksessa ja toimi Espanjan parlamentin toisena
edustajana EU:n tulevaisuuskonventissa. EUparlamentissa hän on uusi jäsen. Parlamentin uusi puhemies valitaan virallisesti 20. heinäkuuta uuden parlamentin ensimmäisessä
täysistunnossa.
Pääpuolueilla entinen paikkajako EU-vaaleissa (Digitoday 14.06.2004)
Europarlamenttivaalit eivät heilutelleet pääpuolueiden voimasuhteita. Keskusta ja kokoomus saivat neljä edustajaa, SDP kolme ja
vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kukin yhden
paikan. Äänestysvilkkaus kohosi 41,1 prosenttiin.
Seitsemän edustajaa uusi mandaattinsa europarlamenttiin. Toiset seitsemän on uusia
europarlamentaarikkoja. Puolet valituista
asuu pääkaupunkiseudulla.
Vaaleissa eniten ääniä keräsi Irak-skandaalin
takia pääministerin tehtävistä luopumaan
joutunut keskustan Anneli Jäätteenmäki,
jonka saalis oli peräti 149.035 ääntä. Toiseksi eniten ääniä sai kokoomuksen Alendander
Stubb (114.648). SDP:stä ääniä sai eniten
Reino Paasilinna (64.128).
Vihreiden Satu Hassin saalis oli 74.658 ja vasemmistoliiton Esko Seppäsen 72.276 ääntä.
Suuret puolueet kokoomus, keskusta ja demarit kasvattivat äänimääriään. Eniten ääniä
eli 393.000 keräsi pääoppositiopuolue kokoomus.
Äänestysvilkkaus kohosi edellisistä, vuoden
1999 eurovaaleista peräti kymmenen prosenttiyksikköä ja oli 41,1 prosenttia.
Viiden vuoden takaisiin vaaleihin verrattuna
vihreät menettivät toisen paikkansa. Rkp
puolestaan juhli yhtä paikkaansa suurena
voittona.
Suomen euroedustajiksi valittiin:
Anneli Jäätteenmäki, Kyösti Virrankoski, Paavo Väyrynen, Hannu Takkula (kesk.);
Alexander Stubb, Ville Itälä, Piia-Noora
Kauppi, Eija-Riitta Korhola (kok.);
Reino Paasilinna, Riitta Myller, Lasse Lehtinen (sdp);
Esko Seppänen (vas.);
Satu Hassi (vihr.) ja
Henrik Lax (rkp).
Ennakkoon äänestettiin viime EU-vaaleja
vilkkaammin

(Helsingin Sanomat 08.06.2004)

Suomessa europarlamenttivaaleissa äänensä
antoi ennakkoon 645.412 äänestäjää, mikä
on 16 prosenttia äänioikeutetuista.

Ennakkoäänestyksen
osallistumisprosentti
nousi hieman edellisistä EU-vaaleista. Vuonna 1999 ennakkoon äänensä antoi 14,8 prosenttia äänioikeutetuista.
Viimeinen ennakkoäänestyspäivä tiistai oli
vilkkain. Ennakkoäänistä annettiin silloin 4,5
prosenttia.
Ulkomailla äänesti kolmannes enemmän kuin
viime eurovaaleissa

(Ulkoasiainministeriö
141/2004)

11.06.2004

Tiedote

Suomen edustustojen ulkomailla toimittamissa Euroopan parlamentin vaaleissa annettiin
9.832 ennakkoääntä, mikä on noin kolmannes enemmän kuin vuonna 1999, jolloin ääniä kertyi yhteensä 7.418. Ruotsissa äänestäjiä oli 1.406 (1.108 vuonna 1999), Belgiassa 967 (736), Saksassa 693 (498) ja Espanjassa 487 (344). Yksittäisistä äänestyspaikoista vilkkaimmin äänestettiin Brysselissä,
jossa kävi 940 äänestäjää. Tukholmassa kävi
531 ja Lontoossa 304 äänestäjää.
Europarlamentin vaaleissa ulkomailla äänestäneiden määrä on merkittävästi pienempi
kuin eduskunta- tai presidentinvaaleissa. Viime eduskuntavaaleissa 2003 ulkomailla annettiin 26.750 ääntä ja vuoden 2000 presidentinvaaleissa 37.006 ääntä. Europarlamentin vaaleissa vakinaisesti EU-maissa asuvat suomalaiset voivat rekisteröityä äänestäjiksi asuinmaissaan. Tällöin heillä ei ole äänioikeutta Suomen europarlamenttiedustajien
vaaleissa.
Ulkoministeriö järjestää Suomen vaalien ennakkoäänestyksen ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat suurlähetystöt,
konsulaatit ja kunniakonsulaatit tai muut
asetuksella vahvistetut vaalitoimipaikat. Europarlamenttivaaleissa äänestyspaikkoja ulkomailla oli 211 kappaletta 92 eri valtiossa.
Äänestysprosentti ennätysmatala EU-maissa

(Helsingin Sanomat 14.06.2004)

Brysselissä julkaistujen alustavien tietojen
mukaan europarlamenttivaalien äänestysprosentti on jäämässä ennätysalhaiseksi.
Vain vajaat 45 % äänioikeutetuista kävi äänestämässä koko EU:n alueella.
Suurten EU-maiden hallitukset joutuivat rökitetyksi europarlamenttivaaleissa. Äänestysprosentti on jäänyt useimmissa maissa alhaiseksi ja äänestäjät ovat tukistaneet epäsuosittuja hallituksia.
Parlamentissa suurimman ryhmän asema on
alustavien arvioiden mukaan säilymässä
konservatiiveilla, sosialistiryhmä jäi toiselle
sijalle ja liberaalit pääsivät kolmanneksi.
Vaalien suurimmaksi häviäjäksi jäivät Saksan
sosiaalidemokraatit, joiden tulos oli jäämässä puolueen sodanjälkeisen historian surkeimmaksi, 21,3 prosenttiin.
Hallitusta rökitettiin myös Ranskassa, Britanniassa ja Italiassa. Ranskassa voiton vei
sosialistipuolue, Italiassa suurimmaksi ryhmäksi nousi Romano Prodin johtama keskus-
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tavasemmistolainen Ulivo-ryhmä. Britanniassa itsenäisyyspuolue UK Independence Party
vei konservatiiveilta kannatusta ja keräsi lähes 20 prosenttia äänistä. UKIP ajaa Britannian eroa EU:sta.
Ruotsissa EU-vastainen kesäkuun lista sai
suuren läpimurron, ja EU-vastaiset ryhmät
keräsivät kannatusta myös Tshekissä ja Puolassa. Tanskassa EU-vastustajat sitä vastoin
romahtivat ja niiden paikkaluku puolittui
kahteen. Voiton veivät oppositiossa olevat
sosiaalidemokraatit.
Vasemmisto-oppositio voitti myös Itävallassa, jossa suurin uutuus oli europarlamentaarikko Hans-Peter Martinin johtaman listan
voitto. Martin keräsi julkisuutta syyttämällä
muita parlamentaarikoita päivärahaväärinkäytöksistä.
Virossa hallituspuolueet eivät onnistuneet
saamaan ainoatakaan maan kuudesta parlamenttipaikasta. Sosiaalidemokraatit keräsivät paikoista kolme.
Äänestysprosentti koko EU:ssa jäi alhaiseksi.
Keskiarvo oli 44,6 prosenttia. Esimerkiksi
Portugalissa äänestäjät näyttivät keskittyneen viikonlopun viettoon ja jalkapallon EMkisoihin. Äänestysprosentti jäi alle 40 prosentin; laimeissa vaaleissa voiton vei oppositio eli sosialistipuolue.
Espanjassa tuore sosialistihallitus nautti vielä
kansalaisten suosiota ja päihitti konservatiiviopposition. Kreikassa tuore konservatiivihallitus onnistui myös voittamaan vaalit.
Vielä surkeampia äänestyslukuja saatiin
EU:n uusissa jäsenmaissa, joissa keskiarvo
jäi 28,7 prosenttiin. Vanhoissa jäsenmaissa
äänesti keskimäärin 47,7 prosenttia.
Toista ääripäätä edusti piskuinen Malta, jossa 82 prosenttia äänesti.
Uuteen parlamenttiin valitaan 25 maassa yhteensä 732 edustajaa. Lopulliset tulokset,
paikkajaot ja valittujen nimet kaikista maista
selviävät lähipäivien aikana.
Uusi parlamentti järjestäytyy heinäkuussa.
Tuolloin uuden parlamentin ensimmäisiin
tehtäviin kuuluu äänestää uuden komission
puheenjohtajan hyväksymisestä.
EU:ssa pohditaan epäluottamuksen syitä

(Nelonen 12.07.2004)

EU:n puheenjohtajamaa Hollanti järjestää 5.
lokakuuta Amsterdamissa ylimääräisen Eurooppa-ministereiden kokouksen, jossa mietitään keinoja unioniin kohdistuvan syvän
epäluottamuksen vähentämiseksi.
Ulkomaankauppaministeri Paula Lehtomäki
(kesk.) arvioi Brysselissä maanantaina, että
epäluottamus heijastui alhaisena äänestysintona EU:n kesäkuun parlamenttivaaleissa.
Nyt Hollanti haluaa avata keskustelun kuilun
kaventamiseksi.
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Lehtomäen mukaan Amsterdamin epävirallisessa ministerikokouksessa aiotaan etsiä
käytännön keinoja eikä keskittyä keskustelemaan pelkästään filosofiasta.
Työtä olisi myös kansallisilla tasoilla, jotta
EU-tietoutta voitaisiin jakaa nykyistä tehokkaammin.
Lehtomäki sanoi, että Suomessa iso osa kansanedustajista on aktiivisia EU-asioissa. Toivottavaa kuitenkin olisi, että loputkin edustajat saataisiin mukaan.
Sopimus lentomatkustajatietojen luovutuksesta EY-tuomioistuimeen

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 02.07.2004)
Parlamentin puhemies Pat COX (ELDR) on
päättänyt Euroopan parlamentin nimissä
pyytää EY-tuomioistuinta kumoamaan EU:n
ja USA:n välillä 17. toukokuuta tehdyn sopimuksen kaupallisten lentomatkustajatietojen
luovuttamisesta USA:n viranomaisille. Cox
teki päätöksen parlamentin oikeudellisten ja
sisämarkkina-asioiden valiokunnan (JURI) ja
puheenjohtajakokouksen suosituksesta.
Cox aikoo myös valittaa komission päätöksestä, jonka mukaan matkustajatietojen yksityisyyssuoja on riittävä USA:ssa. Luovutettavat matkustajatiedot sisältäisivät esimerkiksi luottokorttien numeroita, osoitteita ja
puhelinnumeroita.
EY-tuomioistuin: Muuttoautosta saa periä
veroa (Helsingin Sanomat 15.07.2004)
Suomi saa jatkossakin periä muuton yhteydessä maahan tuotavasta ajoneuvosta autoveroa. EY-tuomioistuin linjasi torstaina, ettei
muuttoautojen autovero ole ristiriidassa EUlainsäädännön kanssa.
EU-direktiivi vuodelta 1983 määrää, ettei
henkilökohtaisen omaisuuden maahantuonnista saa periä kulutusveroja. Torstaina ratkaistussa tapauksessa kiista koski sitä, tuleeko autovero lukea kulutusveroksi vai ei. Tuomioistuin linjasi, että autoveroa ei voida pitää maahantuontiin liittyvänä verona, sillä
verotettava tapahtuma on ajoneuvon käyttäminen Suomen alueella.
Maaliskuussa EY-tuomioistuimen julkisasiamies Christine Stix-Hackl hyväksyi ratkaisuehdotuksessaan Suomen muuttoautoveron
ottaessaan kantaa Suomen valtion ja siuntiolaisen naisen väliseen kiistaan. Stiz-Hacklin
päätös ei sitonut EY-tuomioistuinta, joka teki
nyt asiasta lopullisen päätöksen. Tuomioistuimen päätös sitoo myös Suomen korkeinta
hallinto-oikeutta (KHO).
Muuttoautoista peritään Suomessa autovero,
mutta verosta saa enimmillään 13.450 euron
alennuksen. Edellytyksenä on, että auton
tuoja on asunut vähintään vuoden ulkomailla.
EY-tuomioistuin: Yhtiöveron hyvitys laiton

(Helsingin Sanomat 07.09.2004)

EY-tuomioistuin päätti tiistaina, että Suomen
yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on laiton. Tuomioistuimen mukaan se estää pääomien vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Suomi on jo päättänyt luopua järjestelmästä ja siirtyä osinkojen "kaksinkertaiseen" verotukseen ensi vuoden alusta lukien. Juuri siitä syystä tänä
vuonna yhtiöt ovat jakaneet ja jakavat poikkeuksellisen isoja osinkoja.
Yhtiöverotuksen uudistuksen yhteydessä
Suomessa käytiin kiivastakin väittelyä yhtiöveron hyvityksestä. Suomalaisia osakkeenomistajia suosivalla järjestelmällä oli paljon
puolustajia. EY-tuomioistuimen ratkaisu merkinnee ennakkopäätöksenä sitä, että hyvitysjärjestelmä joudutaan lakkauttamaan myös
niissä harvoissa unionin jäsenmaissa, joissa
se vielä on käytössä.
Vanhanen suosittelee EU:n perustuslain hyväksymistä (Helsingin Sanomat 22.06.2004)
Pääministeri Matti Vanhanen (kesk) suosittelee EU:n uuden perustuslain hyväksymistä.
"Suomen kannalta saavutettu sopimus on
kokonaisuudessaan varsin hyvä, ja voin varauksetta suositella sen hyväksymistä", Vanhanen sanoi selostaessaan EU:n huippukokouksen tuloksia eduskunnalle tiistaina. Vanhasen mukaan uusi perustuslaki merkitsee
valtaosaltaan parannusta nykytilaan. Sopimuksessa toteutuvat hänen mukaansa monet Suomen päämäärät.
EU:n hallitusten välinen konferenssi (HVK)
pääsi myöhään perjantai-iltana sopimukseen
perustamissopimusten uudistamisesta. Tähän mennessä muutama EU-maa on ilmoittanut vievänsä sopimuksen kansanäänestykseen, muutama harkitsee asiaa. Suomessa
neuvoa-antavan kansanäänestyksen tarve
arvioidaan syksyllä.
Vanhanen ei tue EU-kansanäänestystä

(Nelonen 15.08.2004)

Pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) mielestä
Suomessa ei ole tarvetta järjestää kansanäänestystä EU:n perustuslaillisesta sopimuksesta.
”Oma kantani on se, että unionin perusluonne tämän sopimuksen myötä ei muutu sillä
tavalla, että tarvittaisiin Suomessa uutta
kansanäänestystä, vaan eduskunnan pitää
käsitellä tämä sopimuksen hyväksyminen”,
Vanhanen sanoi YLE Radio 1:n pääministerin
haastattelutunnilla sunnuntaina.
Vanhasen kanta asiaan kypsyi jo perustuslaillista sopimusta koskeneiden neuvotteluiden kuluessa. Hän halusi kuitenkin perustella
hyvin näkemyksensä. Pääministeri toivoo
kansalaisen voivan kokea oikeaksi tavan, jolla Suomessa asiasta päätetään.
Vanhasen mukaan hallitusryhmien vetäjät
ovat hänen kanssaan samaa mieltä siitä, ettei kansanäänestystä tarvita.
Lue Vanhasen perustelut:
http://www.vnk.fi/vn/liston/vnk.lsp?r=87942
&k=fi
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Niukka enemmistö torjuu osallistumisen EUjoukkoihin (Helsingin Sanomat 29.06.2004)
Niukka enemmistö suomalaisista torjuu osallistumisen EU:n niin kutsuttuihin nopean toiminnan joukkoihin. STT:n Suomen Gallupilla
teettämässä mielipidetutkimuksessa 51 prosenttia sanoo, ettei hyväksy suomalaisten
sotilaiden lähettämistä joukkoihin, 41 prosenttia taas hyväksyisi osallistumisen.
Natoon liittyminen ei saa kannatusta Suomessa. Kaksi kolmesta torjuu edelleen Natojäsenyyden. Nato-jäsenyyden sijaan suomalaiset suosivat edelleen EU:n puolustusliittoa.
51 prosenttia katsoo, että Suomen tulisi liittyä sellaisen jäseneksi. Luku oli sama vuosi
sittenkin. Myöskään vastustajien määrä ei
ole muuttunut. 35 prosenttia suomalaisista
arvioi EU:n puolustusliiton parantavan Suomen turvallisuutta ja 45 prosenttia katsoo tilanteen säilyvän ennallaan. STT:n kyselyyn
haastateltiin noin tuhatta ihmistä.
Kääriäinen: Suomi ja Ruotsi EU:n taisteluosaston rungoksi

(Helsingin Sanomat 29.06.2004)

Puolustusministeri Seppo Kääriäinen (kesk)
pitää hyvin todennäköisenä, että Suomi ja
Ruotsi tarjoavat rungon yhdelle EU:n kaavailemista nopean toiminnan taisteluosastoista.
EU-maat suunnittelevat kaikkiaan yhdeksän
erikoisosaston perustamista. Kussakin olisi
noin 1.500 sotilasta.
Kääriäinen kertoi Naton Istanbulin huippukokouksen yhteydessä, että Suomen ja Ruotsin
runko tarvitsee täydennykseksi 1–2 kumppania. Yhdeksi vaihtoehdoksi on nostettu Natomaa Norja. Myös Puola on osoittanut vahvaa
kiinnostusta hankkeeseen. Kääriäinen aikoo
keskustella asiasta Puolassa, jonne hän matkusti vierailulle suoraan Istanbulista.
Ruotsin ja Suomen kokonaispanostusta
mahdolliseen joukko-osastoon selvitellään
edelleen. Kääräisen mukaan Ruotsilla olisi
kuitenkin "enemmän väkeä tarjolla kuin Suomella". Kääriäinen korosti joukkojen käytön
pohjaavan YK:n avunpyyntöön. Hän puhuukin mieluummin nopean toiminnan yksiköstä, vaikka EU käyttää ilmaisua taisteluosasto.
Joukko-osastojen perustaminen edellyttää
EU-mailta yksimielistä päätöstä. Kääriäinen
sanoi pitävänsä todennäköisenä, että Suomen kansallinen ratkaisu on myönteinen.
Hägglund: EU tarvitsee oman puolustuksen

(Nelonen 16.08.2004)

EU:n sotilaskomitean entisen puheenjohtajan kenraali Gustav Hägglundin mukaan
Unionin on luotava yhteinen puolustus. Tänään julkaistussa kirjassaan Hägglund korostaa että Eurooppa on vastuussa omasta turvallisuudestaan, eikä Yhdysvaltain apuun tule enää luottaa.
Hägglund perustelee tarvetta yhteiseen puolustukseen sillä, että EU:lla ei ole järjestelmää, joka vastaisi alueen omasta turvallisuudesta. Puolustus puuttuu, vaikka EU:ssa on
yli 450 miljoonaa asukasta. Myös YhdysvalPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

tain ja sitä myötä Naton kiinnostus turvallisuuspolitiikassa on siirtymässä Euroopasta
muualle.
Tuoreessa kirjassaan Hägglund tuomitsee
koko Eurooppaa vaivaavan ”Jenkit hoitaamentaliteetin”. Kylmän sodan jälkeinen Eurooppa ei enää kuulu Yhdysvaltojen toimintapiiriin. ”On väärin tuudittautua siihen uskoon, että amerikkalaiset Eurooppaa puolustaisi”, Hägglund muistuttaa.
Hägglundin mukaan suomalaissotilaita ei tulevaisuudessakaan lähetettäisi häärimään
verisiin operaatioihin, vaan käytännössä EU
vain ottaisi haltuunsa Naton eurooppalaisen
koneiston, ja turvaisi rajansa ulkoisilta hyökkäyksiltä. Yhdysvaltain apua tarvittaisiin
enää massatuhoaseiden uhkaan.
Hägglund ei kuitenkaan odota muutoksen
tapahtuvan yhdessä yössä. Hänen mukaansa
yhteinen puolustus voisi olla totta kymmenessä vuodessa.
EU-passeihin ei vaadita sormenjälkiä

(Helsingin Sanomat 08.06.2004)

Sormenjälkiä ei vielä vaadita lisättäväksi uusiin EU-passeihin. Ensimmäisenä ns. biometritunnisteena passeihin tulee lähitulevaisuudessa vain sähköisessä muodossa oleva kasvokuva, päättivät EU:n sisä- ja oikeusministerit kokouksessaan tiistaina Luxemburgissa.
Uusiin passeihin tuleva kasvokuva olisi ilmeisesti sirun muodossa, ja se perustuu hahmontunnistamiseen.
EU:n komissio on toivonut, että uusia passeja voitaisiin alkaa myöntää vuoden 2005 lopussa.
EU-maiden johtajat päättivät passien turvallisuusvaatimuksien kasvattamisesta huippukokouksessaan Kreikan Thessalonikissa kesäkuussa 2003. Taustalla on Yhdysvaltojen
syyskuun 2001 terrori-iskujen jälkeen esittämä vaatimus, että sinne pyrkivien matkustajien passeissa on oltava niin kutsutut biometritunnisteet.
EU:lta vihreää valoa gm-ruoalle

(Digitoday 09.09.2004)

EU:n komissio on ensi kertaa hyväksynyt
geenimanipuloidut siemenet ihmisravinnoksi.
Luvan sai amerikkalainen Monsanto-yhtiö
maissilleen.
Reutersin mukaan gm-siemeniä on testattu
monien vuosien ajan Espanjassa ja Ranskassa. Terveyskomissaari David Byrnen mielestä
ongelmia ei ole havaittu.
Byrne sanoo, että geenimuunneltu maissi on
täysin vaaratonta niin ihmisravintona kuin
ympäristönkin kannalta. Byrnen mukaan gmsiemenet kuitenkin merkitään selkeästi kaikkien tiedoksi.
Komissio riitelee kuitenkin siitä, miten pienet
gm-osuudet pitäisi ilmoittaa. Komission esitys on 0,3 prosenttia, ympäristöjärjestöjen
0,1 prosenttia.

Komission määräysten mukaan yhdessä
maassa hyväksytyt siemenet on hyväksyttävä kaikissa muissakin EU-maissa – myös
Suomessa - , jos ne täyttävät EU:n kriteerit.
Ympäristöväki on pitkään vastustanut gmsiementen hyväksyntää, Reuters kirjoittaa.
Suomelle huomautus lääkekorvauksista EUkomissiolta (Helsingin Sanomat 08.06.2004)
Euroopan komissio on antanut Suomen valtiolle virallisen huomautuksen lääkkeiden erityiskorvattavuutta koskevassa asiassa. Komission mielestä Suomi rikkoo EU:n kilpailulainsäädäntöä sillä, että lääkkeille ei myönnetä erityiskorvattavuutta ennen kuin ne
ovat olleet kaksi vuotta myynnissä peruskorvattavina. Komissio katsoo, että Suomen
menettely rajoittaa tavaroiden vapaata liikkumista EU:n vastaisesti.
Suomen valtio vastasi runsas viikko sitten
EU-komission huomautukseen. Vastauksessaan Suomi kiistää, että erityiskorvausjärjestelmä olisi ristiriidassa Euroopan yhteisöjen
oikeuden kanssa. Vastauksessa korostetaan
sitä, että laki mahdollistaa nyt lääkkeen ottamisen erityiskorvauksen piiriin ilman kahden
vuoden aikarajaa, jos lääkkeestä on riittävästi luotettavaa tietoa. Vuosina 2001–2003
hyväksyttiin 17 uutta lääkeainetta erityiskorvattavaksi, ja niistä neljä ennen kahden vuoden myyntiajan kulumista umpeen.
Asiasta kanteli Euroopan komissiolle Lääketeollisuus ry. Missään muussa Euroopan
maassa erityiskorvattavaksi pääseminen ei
edellytä tiettyä myyntiaikaa peruskorvattavana.
Viinantuonnin lisävapautus ei käy Suomelle

(Helsingin Sanomat 11.06.2004)

Suomi torjuu EU-komission ehdotuksen vapauttaa entisestään alkoholin tuontia toisista
EU-maista. Komission ehdotus sallisi muun
muassa alkoholin ostamisen postimyynnistä
tai internetin kautta toisesta EU-maasta ilman lisäveroja, samoin tuliaisten tuomisten
toisille henkilöille.
Nyt alkoholin tuonti toisista jäsenmaista on
periaatteessa vapaata, kunhan tuliaisista on
maksettu alkuperämaassa verot ja juomat
tulevat omaan käyttöön. Postitse ostetuista
juomista pitää maksaa määränpäämaassa
verot.
EU:n jäsenmaille yhteinen koulutuspassi

(Helsingin Sanomat 29.5.2004)

Ensi vuonna kaikissa Euroopan unionin jäsenmaissa otetaan käyttöön yhtenäinen koulutuspassi, jonka tarkoituksena on parantaa
opiskelijoiden ja työntekijöiden liikkuvuutta
EU:ssa. Harhaanjohtavasti europassin nimellä kulkevaan asiakirjaan voi kerätä henkilökohtaiset tiedot esimerkiksi koulutuksesta ja
kielitaidosta. Kyseessä on siis yhtenäinen eurooppalainen CV eli ansioluettelo.
Yhtenäistämisen uskotaan helpottavan tähän
asti erilaisten opiskelu- ja pätevyyspaperei-
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den vertailua. Koulutuspassiin kerätyt tiedot
eivät kuitenkaan tarkoita esimerkiksi jäsenmaissa erilaisten tutkintojen tunnustamista.
Lomakkeen voi ensi vuonna saada esimerkiksi kouluviranomaisilta tai sen voi ladata
internetistä. Suomessa koulutuspassiin käyttöönotosta vastaa Opetushallitus.
Lomake tulee olemaan kaikilla EU:n virallisilla 20 kielellä. Esimerkiksi suomalaisen on
kuitenkin täytettävä tiedot liitteineen ranskaksi, jos mielii opiskelemaan ranskalaiseen
oppilaitokseen.
"Tämä helpottaa huomattavasti paperisotaa,
joka muutoin on hyvin mittava", opetusministeri Tuula Haatainen (sd) arvioi hanketta
jäsenmaiden ministerikokouksen jälkeen
Brysselissä.
Koulutuspassin saama suosio riippuu muun
muassa siitä, kuinka hyvin työnantajat ja oppilaitokset ottavat uudistuksen vastaan.
Käyttöönotto riippuu myös siitä, millaista palautetta nuorisolta tulee, eli onko siitä hyötyä esimerkiksi Saksassa", neuvotteleva virkamies Simo Juva opetusministeriöstä arvioi.
EuropaGo! Eurooppa-tietoutta varhaisnuorille nettipelien avulla

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 02.07.2004)
EuropaGo on 10-14-vuotiaille suunnattu nettipeliportaali, jossa pelaaja voi tutustua Eurooppaan ja Euroopan unioniin interaktiivisten pelien avulla.
Pelejä on neljä: pelaaja voi testata historiantietojaan "Aikapelissä", tutustua Euroopan
karttaan "Palapelissä", laskea eurovaluuttaa
"Europelissä" ja testata yleistietojaan "Eurooppa-tietokilpailussa".
Parhaat rekisteröityneet pelaajat saavat nimensä "top 20" -listalle.
EuropaGo netissä:
http://europa.eu.int/europago/welcome.jsp
TALOUS
Wideroos ehdottaa lahja- ja perintöveron
poistamista (Taloussanomat 23.09.2004)
Toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos (r.) haluaisi poistaa lahja- ja perintöveron. Wideroos sanoo Yleisradion ruotsinkielisten radiouutisten haastattelussa, että Suomen pitäisi tässä seurata Ruotsin esimerkkiä.
Ruotsin ensi vuoden budjetissa nämä verot
on määrä lakkauttaa. ”Lahja- ja perintövero
on ideologinen vero, ja sellaisista veroista pitäisi päästä eroon”.
Ministerin mielestä ihmisiä ei voi verottaa
useampaan kertaan; perityt ja lahjoitetut rahat ovat rahoja, jotka on jo kertaalleen verotettu. Wideroos sanoi toivovansa, että lahjaja perintöverot saataisiin poistettua jo tämän
hallituskauden aikana.

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Tokio yhä maailman kallein kaupunki
(Helsingin Sanomat 14.06.2004)
Tokio on säilyttänyt asemansa maailman kalleimpana kaupunkina, ilmenee maanantaina
julkistetusta elämäntyylivertailusta. Toisella
sijalla on Lontoo ja kolmannella Moskova.
Mercer Human Resource -konsulttiyrityksen
tekemän selvityksen mukaan viiden kärkeen
pääsivät myös Osaka ja Hongkong.
Helsinki on sijalla 23, Tukholma sijalla 22.
Molemmat kaupungit ovat kallistuneet selvästi, sillä viime vuoden listalla Helsinki oli
36. ja Tukholma vasta 48. Kööpenhamina oli
kahdeksanneksi, Oslo 15:nneksi ja Pietari
kymmenenneksi kallein.
Välimeren maiden kaupungit ovat kaikki kallistuneet. Niiden sijoitukset olivat seuraavat
(suluissa edellisen vuoden sijoitukset):
Milano, sija 13. (17.)
Rooma, sija 21. (41)
Ateena, sija 50. (71.)
Barcelona, sija 56. (81.)
Madrid, sija 61. (86.)
Lissabon, sija 71. (94.)
Limassol, sija 95. (106.)
Tutkijoiden mukaan monet Euroopan kaupungeista ovat kallistuneet sen jälkeen, kun
euro otettiin käyttöön 2002. Yhdysvaltojen
kallein kaupunki oli New York, joka sai vertailussa paikan kaksitoista.
Tutkimuksessa mitattiin 200 tuotteen suhteellista hintaa kussakin kaupungissa. Kohteena olivat muun muassa asumisen, ruoan,
vaatteiden, viihteen ja liikenteen kustannukset.
Helsinki maailman 14. suosituin kongressikaupunki
Helsinki oli viime vuonna maailman 14. suosituin kongressikaupunki, kertoo Finland
Convention Bureau. Helsinki paransi selvästi
sijoitustaan vuodesta 2002, jolloin kaupunki
sijoittui vertailussa 21. sijalle. Parhaimpaan
tulokseen Helsinki on yltänyt vuonna 2000,
jolloin se oli sijalla 11. Tiedot käyvät ilmi
Union of International Associations –järjestön tilastoista.
Maailman suosituin kokouskaupunki oli viime
vuonna Pariisi, jonka jälkeen suosituimpia
olivat Geneve, Bryssel, Wien ja Lontoo. Kööpenhamina sijoittui vertailussa kahdeksanneksi ja Tukholma sijalle 11. Maakohtaisessa
vertailussa Suomi jakaa tilaston 14. sijan yhdessä Japanin kanssa. Vuosi sitten Suomi sijoittui 15. tilalle. Maailman suosituin kongressimaa oli viime vuonna Yhdysvallat, missä
järjestettiin yli tuhat kokousta. Seuraavaksi
suosituimpia kokousmaita olivat Ranska,
Saksa, Italia ja Britannia.
Kaikkiaan maailmassa järjestettiin viime
vuonna noin 8.900 kansainvälisten järjestöjen kokousta, joista 59 prosenttia pidettiin
Euroopassa. Suomessa kokouksia järjestettiin 176, joista Helsingissä 88.

Viro, Liettua ja Slovenia liittyivät Euroopan
valuuttamekanismiin

(Helsingin Sanomat 27.06.2004)

Uudet EU-maat Viro, Liettua ja Slovenia liittyivät sunnuntaina Euroopan valuuttamekanismiin Erm2:een, kertoivat maiden talousviranomaiset. Erm2 on välivaihe, joka edeltää
yhteisvaluuttaan siirtymistä. Euron käyttöönotto vaatii vähintään kahden vuoden jäsenyyttä valuuttamekanismissa.
Viron, Liettuan ja Slovenian sitoumus on kuitenkin yksipuolinen eikä sen vuoksi vaadi
Euroopan keskuspankilta lisävelvoitteita. Euroopan keskuspankki ja kolmen maan keskuspankit aikovat keskustella valuuttakursseista maanantaina valuuttakaupan avauduttua.
Suomen kauppaylijäämä heinäkuussa 590
me - vienti kasvoi vuodessa 10 %

(Taloussanomat 10.09.2004)

Suomen vienti kasvoi heinäkuussa 10 prosenttia vuoden takaisesta ja oli arvoltaan 3,6
miljardia euroa. Tuonti kasvoi samaan aikaan kahdeksan prosenttia ja oli arvoltaan
3,0 miljardia euroa. Kauppataseen ylijäämää
kertyi 0,59 miljardia euroa. Tämä käy ilmi
Tullin ennakkotiedoista.
Vienti EU -alueelle nousi heinäkuussa prosentin ja oli arvoltaan hiukan alle kaksi miljardia euroa. Euroalueelle tavaroita toimitettiin yhteensä 1,1 miljardilla eurolla, joka on
kaksi prosenttia viimevuotista enemmän.
”EU -alueen ulkopuolisen viennin arvo oli
heinäkuussa 1,6 miljardia euroa, jossa kasvua on 24 prosenttia”, Tulli toteaa katsauksessaan.
Tuonti EU -alueelta laski heinäkuussa prosentin ollen arvoltaan 1,7 miljardia euroa.
Euroalueelta tavaroita tuotiin viime vuoden
tapaan yhteensä 1,0 miljardilla eurolla.
”EU -alueen ulkopuolisen tuonnin arvo nousi
22 prosenttia ja oli yhteensä 1,3 miljardia
euroa”, Tulli lisää.
Nokian merkki kahdeksanneksi arvokkain

(Digitoday 26.07.2004)

Nokia sijoittuu kahdeksannelle sijalle talouslehti Business Weekin vuosittain julkistamalla
arvokkaimpien tuotemerkkien listalla. Maailman ykkönen on Coca-Cola.
Nokian ohella teknologiayhtiöt ovat hyvin
edustettuina kymmenen parhaan listalla. Ohjelmistotalo Microsoftin tuotemerkin Business Week nostaa kakkoseksi, ja heti sen
perään tulee tietokonejätti IBM.
Numero neljä on usein maailman arvokkaimmaksi yhtiöksi tituleerattu General Electric ja
viitonen puolijohdevalmistaja Intel.
Nokiaa paremmin sijoittuvat vielä Disney ja
McDonald´s. Keilaniemen Cadillacille häviävät Japanin suurin autonvalmistaja Toyota ja
Philip Morrisin tupakkamerkki Marlboro.
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Nokian hyvästä sijoittumisesta huolimatta
Business Week arvioi, että suomalaisyhtiö
lukeutuu listan suurimpien häviäjien joukkoon. Lehti laskee Nokian tuotemerkin arvosta hävinneen vuoden aikana jopa viidenneksen verran, vaikka Nokia on yhä listan
arvokkain Yhdysvaltain ulkopuolinen yhtiö.
Hyvästä taloudellisesta tuloksestaan kertonut ruotsalainen Ericsson ei tänä vuonna
edes selviydy Business Weekin sadan parhaan listalle. Verkkoyhtiö Ericssonin merkin
arvoksi lehti tuomitsee vain kymmenesosan
Nokian arvosta.
Nopeimmin merkkinsä arvoa kohentanut yhtiö on tänä vuonna Apple, jonka iPod-soitin
on kasvattanut tietokoneyhtiön tuotemerkin
arvostusta 24 prosenttia tänä vuonna.
Muita nousijoita ovat nettikauppa Amazon ja
portaaliyhtiö Yahoo.
Nokia pysyy Forbesin listalla

(Digitoday 14.09.2004)

Nokia on yksi harvoista yhtiöistä, joka on pysynyt talouslehti Forbesin arvostuksessa koko kuuden vuoden ajan, jolloin lehti on kerännyt listaa maailman parhaista yrityksistä.
Muita ovat muun muassa Royal Bank of
Scotland ja panimoyhtiö Heineken.
Amerikkalainen Forbes listaa joka vuosi
maailman 400 parasta yritystä.
Esimerkiksi Ericsson putosi listoilta vuoden
2002 kriisin ja sitä seuranneiden suurten
henkilöstövähennysten takia.
Ruotsilla on mennyt Forbesin mukaan muutenkin huonosti, sillä lehti tiputti tänä vuonna kuusi ruotsalaista yhtiötä arvostuslistaltaan. Lähtijöitä olivat SAS, Atlas Copco, Scania, Telia Sonera (jota ruotsalaiset taitavat
pitää omana yrityksenään), Sandvik ja rakennusyhtiö NCC. Näin Ruotsin harvoiksi
edustajiksi jäivät mobiilioperaattori Tele2 ja
vaateketju HM. Dagens Industri harmittelee,
että jopa Norjalla on enemmän laatuyhtiöitä
kuin Ruotsilla.
Brittiyhtiöitä Forbesin listalle kelpuutettiin
peräti 32 kappaletta.
Nokian vaihto Pariisissa päättyy lokakuussa

(Digitoday 13.07.2004)

Nokia kertoi tiistaina Ranskan rahoitustarkastusviranomaisen hyväksyneen Nokian
osakkeiden listalta poistamisen Pariisin arvopaperipörssin päälistalta. Nokia järjestää yhteismyyntimahdollisuuden syyskuussa ranskalaisille omistajilleen.
Iittalan kauppa säilyttää palan suomalaista
kansallisomaisuutta (Iltalehti 01.07.2004)
Pitkään kaupan ollut Iittala sai eilen arvoisensa suomalaiset omistajat. Mukana Iittalan
pelastamisessa on liikemies Hjallis Harkimo.
”Kyllä tämä nyt aika vahvasti on suomalaisissa käsissä”, vakuuttaa Iittalan toimitusjohtaja Tero Vähäkylä.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Eniten uusia sijoitussuunnitelmia Euroopassa
on Saksaan ja Venäjälle. Niihin aikoo sijoittaa noin kymmenen prosenttia kansainvälisen tilintarkastusyhteisön Ernst & Youngin
tuoreeseen kyselytutkimukseen vastanneista
johtajista.

Alvar Aallon muotoilemat Aalto-maljakot
ovat ehkä Iittalan tuotteista tunnetuimmat.

Harkimon päätyminen yhdeksi Iittalan pelastajaksi ei ole niin merkillistä kuin äkkiseltään
voisi olettaa.
Vaikka suuren yleisön silmissä Harkimon liiketoimet ovat viime aikoina liittyneet lähinnä
urheiluun, ovat siteet lasiyhtiöön lujat: Harkimon isoisä oli sukunimeltään Hackman, ja
Harkimo itse on istunut niin Iittalan kuin
Hackmaninkin hallituksessa yhteensä seitsemän vuotta.
”Kyllä päätös mukaan lähtemisestä oli helppo tehdä tätä taustaa vasten”, Harkimo kertoo Iltalehdelle.
Marimekon tulos nousi 31 % alkuvuonna myös liikevaihto kasvoi

(Taloussanomat 19.08.2004)

Marimekko kasvatti liikevaihtoaan ja paransi
tulostaan 31 prosenttia tammi-kesäkuussa
vuotta aiemmasta. Konsernin tulos ennen
satunnaisia eriä ja veroja oli 3,6 miljoonaa
euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,7 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos nousi 0,31
euroon 0,24 eurosta.
Konsernin liikevaihto kasvoi 17 prosenttia
29,5 miljoonaan euroon. Marimekko-tuotteiden liikevaihto kasvoi 15,6 prosenttia. Viennin ja ulkomaantoimintojen osuus konsernin
liikevaihdosta oli 22,5 prosenttia. Vienti ja
ulkomaantoiminnot kasvoivat viidenneksen.
Liikevoittoa Marimekko kirjasi 3,7 miljoonaa
euroa, jossa on kasvua 26,7 prosenttia vuotta aiemmasta.
Huhti-kesäkuussa konsernin liikevaihto oli
15,4 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 13,1 miljoonaa euroa. Liikevoittoa
syntyi 2,1 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 2,2 miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen osakekohtainen tulos heikkeni
0,18 euroon edellisvuoden 0,19 eurosta.
Marimekko ennakoi koko vuoden liikevaihdon kasvavan yli10 prosenttia. Kannattavuuden arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla.
Suurinvestoijat karttavat Suomea

(Helsingin Sanomat 27.05.2004)

Suomi ei kiinnosta isojen kansainvälisten yritysten johtajia sijoituskohteena. Vaikka Eurooppaa pidetään tulevaisuudessakin kaikkein kiinnostavimpana alueena maailmassa
laajentua tai perustaa uusia teollisuuslaitoksia, voittavat muut maat syrjäisen Suomen.

Suomi sen sijaan on Sitran johtajan Antti
Hautamäen mukaan liian kaukana isoista eurooppalaisista markkinoista, paljon kauempana kuin esimerkiksi Baltia. Suomi voi Hautamäen mielestä kerätä ulkomaisia investointeja vain keskittymällä tiettyihin toimialoihin. Nokia on tästä Hautamäen mielestä
hyvä esimerkki.
Kultakuume kaksinkertaisti kaivosvaltaukset

(Κauppalehti Online 30.08.2004)

Suomessa tehtyjen kultavaltausten määrä on
kaksinkertaistunut muutamassa vuodessa.
Liikkeellä ovat kansainväliset kaivosyritykset.
Kulta- ja metallikuumetta nostavat raaka-aineiden korkeat hinnat. Outokummun, KOP:n
ja Nordean entinen johtaja Pertti Voutilainen
junailee kultakaivosta Kittilään.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Pakkoruotsi poistuu yo-kokeesta

(Ilta-Sanomat 08.06.2004)

Eduskunta on lopullisesti hyväksynyt toisen
kotimaisen kielen - useimmille ruotsi – poistamisen ylioppilaskirjoituksen pakollisten aineiden joukosta. RKP:n hylkäysehdotus kaatui äänin 140-23.
Valinnanvapautta lisäävä uudistus koskee
niitä lukiolaisia, jotka suorittavat loppuun ylioppilaskirjoituksensa ensi vuoden keväänä
tai sen jälkeen.
Ylioppilastutkintoon kuuluu sen jälkeen edelleen vähintään neljä koetta, mutta pakollinen on vain äidinkieli. Muut kolme ainetta
valitaan joukosta, johon kuuluvat toinen kotimainen kieli, yksi vieras kieli, matematiikka
ja reaalikoe.
Suomalaisnuoret pitävät koulusta vähiten
Euroopassa (Helsingin Sanomat 28.06.2004)
Peruskouluikäiset suomalaisnuoret pitävät
koulusta vähiten Euroopassa, kertoo Maailman terveysjärjestön (WHO) tuore kansainvälinen vertailututkimus. Suomessa on vähiten niitä nuoria, jotka pitävät koulusta "hyvin
paljon". Kouluviihtyvyyttä selvitettiin 29:ssä
Euroopan maassa ja lisäksi muun muassa
Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Erityisen huolestuttavaa Suomen kannalta on se, että jo
peruskoulun viidennen luokan oppilaat viihtyvät koulussa huonosti.
Esimerkiksi 11-vuotiaista suomalaispojista
vain kahdeksan prosenttia pitää koulusta hyvin paljon, kun heidän eurooppalaisista ikätovereistaan keskimäärin 30 prosenttia pitää
koulusta hyvin paljon. Lisäksi peräti puolet
11-vuotiaista suomalaispojista ei pidä koulusta kovin paljon tai lainkaan. Ikätovereista
28 prosenttia ei pidä koulusta. Myös tytöt
viihtyvät koulussa huonommin kuin euroop-
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palaiset ikätoverinsa. 11-vuotiaista suomalaistytöistä joka kolmas ei pidä koulusta. Ikätovereista 18 prosenttia ei pidä koulusta.
Erityisen vähän koulusta pitävät 15-vuotiaat
nuoret kaikkialla Euroopassa. Suomi sijoittuu
tämänkin ikäisten vertailussa viimeiseksi. 13vuotiaiden vertailussa Suomi ei sen sijaan
jää aivan hännille. Suomea huonommin sijoittuvat Kroatia, Viro ja Tshekki.
Verkossa opiskellaan työn ohessa

(Ilta-Sanomat 08.06.2004)

Verkko-opetuksen merkitys avoimen yliopiston opiskelussa kasvaa. Opintoja suorittavat
internetin kautta etenkin työssäkäyvät naiset.
Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston tutkimuksen mukaan kolme neljästä internetin
kautta opintoja suorittavasta käy töissä. Kaikista avoimen yliopiston opiskelijoista työssäkäyvien osuus jää alle 60 prosenttiin. Aktiivisimmin netissä opiskelevat 30-49-vuotiaat naiset. Parikymppiset taas suosivat perinteistä kontaktiopetusta.
Verkko-opintoihin houkuttelee opiskelun
joustavuus. Huonona puolena opiskelijat kokevat puutteet opintojen ohjauksessa.
Suomi kiinnostaa vaihto-opiskelijoita

(Suomen Sillan Uutisviikko 22/2004)
Suomi kiinnostaa yhä useampaa ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Viime vuonna suomalaiset korkeakoulut vastaanottivat ennätykselliset 6.616 vaihto-opiskelijaa eli vajaat
10 prosenttia edellisvuotta enemmän 2002.
Viime vuonna yliopistoihin saapui ensimmäisen kerran enemmän ulkomaalaisia opiskelijoita kuin suomalaisia lähti vaihtoon. Myös
ammattikorkeakoulut vastaanottivat ulkomaalaisia opiskelijoita enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Suomeen tulevista opiskelijoista lähes 90 prosenttia saapui jostain
Euroopan maasta. Euroopan unionin Erasmus-ohjelma on edelleen tärkein väylä, jonka avulla opiskelijat suuntaavat Suomesta
ulkomaille ja päinvastoin.
Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen
CIMOn tutkimuksen mukaan ulkomaiset korkeakoulujen vaihto-opiskelijat ovat tyytyväisiä olosuhteisiinsa Suomessa. Vaihto-opiskelijat kehuivat varsinkin korkeakoulujen tietokonetarjontaa, kirjastoja ja opiskelun avointa
ilmapiiriä.
Opintojen ohjaukseenkin oltiin tyytyväisiä,
mutta varsinaisesta opetuksesta löytyi parantamisen varaa. Opintoihin tyytymättömät
olivat pääasiassa kotoisin Etelä-Euroopasta.
Pettymysten uskotaan johtuvan poikkeavasta opintojärjestelmästämme ja kieliongelmista.
Suomessa viettämäänsä aikaan eteläeurooppalaiset opiskelijat kuitenkin olivat yhtä tyytyväisiä kuin muualta kotoisin olevat. Tutkimuksen mukaan osa vaihto-opiskelijoista
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

kertoivat olevansa aiempaa valmiimpia miettimään myös mahdollista työuraa Suomessa.

Tove Janssonille juhlaraha

Yliopistojen ja korkeakoulujen vaihtopalveluja käyttävien ulkomaisten opiskelijoiden
määrä on edelleen kasvussa.

Kirjailija Tove Janssonin (1914– 2001) luomat Muumilaakson asukkaat Muumipeikko,
Niiskuneiti ja Pikku Myy komeilevat uudessa
10 euron arvoisessa juhlarahassa. Rahapajan lyömällä hopeakolikolla kunnioitetaan
Janssonin elämäntyötä taiteilijana ja kirjailijana.

Tutkimuksessa haastateltiin vaihto-opiskelijoita 20 maasta ympäri maailmaa. Kyselyyn
vastasi 72 opiskelijaa. Kaikki vastaajat viettivät Suomessa koko lukuvuoden.
Espanjan suomalaisille halutaan lukio

(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2004)

Aurinkorannan koulu Fuengirolassa valmistautuu lukio-opetuksen alkamiseen vuoden
kuluttua. Lupahakemusprosessi on vielä kesken, mutta hakija ja yhteistyökumppani, Helsingin Normaalilyseo ovat toiveikkaita. Opetusministeriö pohtii vielä hanketta.
Espanjan Aurinkorannan koulussa on runsaat 150 oppilasta eli yhtä paljon kuin muissa ulkosuomalaisia opettavissa kouluissa yhteensä. Lukion tunteja järjestetään kuitenkin
vain 12 viikossa. Tunnit tulevat videoneuvotteluteitse Töölön aikuislukiosta. Muu opiskelu on kokonaan oppilaan omalla vastuulla.
Aurinkoranta haki lukio-oikeuksia jo viisi
vuotta sitten, mutta hakemus hylättiin. Nyt
sen mahdollisuuksiin uskotaan, koska lukioopetukseen osallistuu Helsingin Normaalilyseo opetusharjoittelijoineen.
Opetusministeriö suhtautuu hankkeeseen
varovaisesti, koska lukio-opinnot eivät kuulu
oppivelvollisuuden piiriin. Opetusministeri
päättää uuden lukion kohtalosta lähikuukausina.
Kuopio putosi 500 huippuyliopiston listalta

(Helsingin Sanomat 09.09.2004)

Kuopion yliopisto on pudonnut pois shanghailaisyliopiston tämänvuotiselta ranking-listalta, johon on lähinnä tutkimuksellisten ansioiden perusteella listattu 500 maailman parasta yliopistoa. Viime vuonna ensimmäistä
kertaa julkaistulle listalle ylsi Suomesta kuusi
yliopistoa ja nyt siis viisi.
Helsingin yliopisto paransi sijoitustaan pari
pykälää ja löytyy sijalta 72. Muut suomalaisyliopistot ovat Turun yliopisto, Teknillinen
korkeakoulu, Jyväskylän yliopisto ja Oulun
yliopisto, jotka löytyivät myös viime vuoden
listalta.
Ruotsista maailman listalle pääsi kymmenen
yliopistoa, ensimmäisenä Tukholman Karoliininen instituutti sijalle 46. Tanskasta mukana on viisi ja Norjasta neljä yliopistoa. Kööpenhaminan (59) ja Oslon yliopistot (68) sijoittuvat Helsingin yliopistoa paremmin.
Välimerenmaiden yliopistoista 100 parhaan
joukkoon ylsi vain Rooman Yliopisto La Sapienza (93.).
Aivan kärjessä ovat odotetusti maineikkaat
yhdysvaltalaisyliopistot ja pari brittiyliopistoa.

(Suomen Sillan Uutisviikko 30/2004)

Juhlarahan on suunnitellut kuvanveistäjä
Pertti Mäkinen. Kolikon tunnuspuolella on
Tove Janssonin kasvot, taivaanrantaa, taiteilijapaletti, puolikuu ja purjevene, ja arvopuolella muumihahmoja Juhlaraha julkistettiin
Naantalissa maanantaina, jolloin tuli kuluneeksi 90 vuotta Janssonin syntymästä.
Ensimmäiset juhlarahat annettiin kirjailijattaren veljentyttärelle Sophia Jansson-Zambralle, Muumimaailman museolle, Naantalin kaupungille ja kuvanveistäjä Mäkiselle. Kolikoita
lyödään enintään 70.000 kappaletta.
Pirjo Honkasalon elokuva kattavaan jakeluun

(Helsingin Sanomat 14.09.2004)

Venetsian festivaalilla viime viikolla maailman ensi-iltansa saanut Pirjo Honkasalon
elokuva Melancholian 3 huonetta on yhä laajan eurooppalaisen mielenkiinnon kohteena.
Italialaisten tiedotusvälineiden lisäksi elokuvaa arvioivat ranskalaiset Libération -sanomalehti sekä Le Nouvel Observateur –aikakauslehti. Dagens Nyheterin Eva af Geijerstam nosti Venetsia-arviossaan esiin kolme
festivaalin merkittävintä ohjaajaa: korealaisen Kim Ki-Dukin, suomalaisen Pirjo Honkasalon ja brittiläisen Mike Leighin.
Laaja huomio varmisti elokuvalle myös kattavan eurooppalaisen levityksen. Melancholian 3 huonetta saa elokuvateatterilevityksen
ainakin Ruotsissa, Tanskassa, Italiassa,
Ranskassa, Saksassa, Britanniassa ja Benelux-maissa. Venetsiassa Melancholian 3 huonetta sai kaksi merkittävää palkintoa: Human Rights Film Network Awardin sekä naisohjaajalle myönnettävän Lina Mangiacapre –
palkinnon. Lisäksi opiskelijajury myönsi elokuvalle EIUC-kunniamaininnan.
Aku Ankka kääntyy kesällä karjalaksi

(Helsingin Sanomat 03.06.2004)

Aku Ankan seitsemäs murrealbumi valmistuu
karjalaksi. Sanoma Magazine Finlandin järjestämän kääntäjäkilpailun voitti lappeenrantalainen dramaturgi Helena Anttonen.
Reko Lundán sai Miehen työ -palkinnon

(Helsingin Sanomat 15.06.2004)

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta palkitsee
ohjaaja, kirjailija Reko Lundánin tämän ansioista merkittävänä tienraivaajana tasaarvotyön edistämisessä. Lundán vastaanotti
tunnustuksen tiistaina Säätytalolla Helsingissä. Miehen työ -palkinto jaettiin nyt kuudetta
kertaa.
Näytelmässään Tarpeettomia ihmisiä (2003)
Lundán kuvaa miesten pitkäaikaistyöttö-
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myyttä. Sen aiheuttama ahdistus purkautuu
väkivaltaisena käyttäytymisenä, jonka kohteeksi joutuvat sekä läheiset että tuntemattomat ihmiset. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta painottaa, että taiteen avulla voidaan
merkittävällä tavalla käsitellä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, joka on viime vuosina saanut Suomessa osakseen kasvavaa huomiota.
Helsingin juhlaviikoilla 220 000 kävijää

(Helsingin Sanomat 06.09.2004)

Sunnuntaina päättyneiden Helsingin juhlaviikkojen kokonaiskävijämäärä oli 220.000.
Itse tapahtumiin myytiin noin 50.000 lippua,
mikä vastasi tavoitetta. Helsingin juhlaviikoilla järjestettiin 632 erillistä tapahtumaa, joissa esiintyi yli 1.200 taiteilijaa.
Viime vuonna Juhlaviikot myi 52.000 lippua
ja kokonaiskävijämäärä nousi 300.000:een.
Tänä vuonna huono sää verotti taiteiden yön
kävijämäärää. Huvila-teltan tämänvuotinen
erikoisprojekti oli Malja Göstalle. Yle taltioi
nämä kaksi loppuunmyytyä konserttia, joissa
suomalaiset eturivin taiteilijat esittivät Gösta
Sundqvistin ja Leevi and the Leavingsin musiikkia uusina sovituksina. Konserteista tehtävä kooste esitetään TV1:ssä isänpäivänä
14. marraskuuta 2004.
Juuso Nieminen voitti kitarakilpailun Kreetalla (Helsingin Sanomat 28.07.2004)
Sibelius-Akatemiassa klassista kitaransoittoa
opiskeleva Juuso Nieminen voitti ensimmäisen palkinnon Kreetan kitarakilpailussa Kreikassa.
Kansainvälinen kitarakilpailu järjestettiin Arhanesin kaupungissa. Siihen osallistui 27 kitaristia 12 maasta.
Juuso Nieminen, 24, on aiemminkin menestynyt kitarakilpailuissa eri puolilla Eurooppaa.
Viime vuonna hän tuli toiseksi arvostetussa
Michele Pittaluga -kilpailussa Italian Alessandriassa.
Villestä tuli virallinen rockjumala

(Ilta-Sanomat 24.06.2004)

Ville Valo on englantilaislehti Metal Hammerin valitsema vuoden 2004 Golden God.
Alan suuriin vaikuttajiin kuuluva Metal Hammer jakaa Golden God -pystin vuoden parhaalle rocktähdelle. Viimevuotinen Golden
God oli Marilyn Manson.
Ville pokkasi illan pääpalkinnon Lontoon
Ocean-klubilla, jossa vietettiin Golden God
Awards 2004 -kekkereitä. HIM oli illan pääesiintyjä, joka sai vetää hittejään kutsuvieraille ja yleisöksi päässeille faneille peräti 45
minuutin ajan.
HIM:ille Kerrang! Award

(Suomen Sillan Uutisvikko 33/2004)
HIM-yhtye on voittanut arvostetun brittiläisen Kerrang!-lehden palkinnon vuoden parhaasta musiikkivideosta. Lehti jakoi torstaina
Kerrang! Awards -pystinsä ansiokkaille tekijöille ja yhtyeille.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomalaiset The Rasmus ja HIM olivat molemmat ehdolla parissa sarjassa. HIM oli ehdolla parhaan singlen (Funeral Of Hearts)
saajaksi ja planeetan parhaimmaksi bändiksi, mutta jäi kakkoseksi Metallican jälkeen.
The Rasmus jäi palkinnotta, mutta oli ehdolla vuoden parhaaksi kansainväliseksi tulokkaaksi sekä singleksi In The Shadows –kappaleellaan.

Tango on perin miehinen laji, sillä laulajien
listalle nousi ainoastaan yksi nainen eli Arja
Koriseva, jonka mainitsi suosikikseen kuusi
prosenttia vastaajista. Suomen Gallup kysyi
tangosuosikkia STT:n pyynnöstä. Kyselyyn
vastasi tuhat suomalaista kesäkuun loppupuolella.

HIMin Funeral Of Hearts -videon kanssa samassa sarjassa kisasivat The Offspring, Blink
182, Slipknot ja New Found Glory.

(Helsingin Sanomat 03.09.2004)

HIM:in videon on ohjannut Stefan Lindfors.
Funeral Of Hearts on ollut yksi suosituimmista videoista Euroopan eri kanavilla.
HIM teki USA:ssa miljoonien sopimuksen

(Helsingin Sanomat 06.09.2004)

Suomen menestynein rockyhtye HIM alkaa
levyttää amerikkalaiselle Sire Recordsille,
jonka omistaa Warner Music. Sopimuksesta
maksettava ennakkosumma on todennäköisesti enemmän kuin yhdelläkään suomalaisyhtyeellä aiemmin. Lisäksi sopimus takaa,
että HIM:n levyt julkaistaan samanaikaisesti
kaikkialla maailmassa, ja se pääsee samaan
asemaan maailman huippuartistien kanssa.
Sopimus kattaa HIM:in neljä seuraavaa albumia, joista kaksi jälkimmäistä on ennakkovarauksia eli optioita. Lisäksi Sirellä on optio
viidenteen albumiin, jos neljännen albumin
myynti ylittää Yhdysvalloissa kolme miljoonaa kopiota.
Katri Helena palkittiin elämäntyöstään

(Helsingin Sanomat 02.07.2004)

Katri Helena Kalaoja, 58, on palkittu elämäntyöstään Asikkalan Toivo Kärki –tapahtumassa. Katri Helenalle myönnettiin järjestyksessään kolmas suomalaisen viihteen naistaiteilijalle tarkoitettu Anna-Liisa-palkinto.
Katri Helena on yli 40 vuoden urallaan vakiinnuttanut asemansa viihteen kansallisena
Suomi-neitona. Palkintoperustelujen mukaan
hänen tulkintansa kertovat jotakin hyvin
oleellista iskelmälyriikasta pohjoisen ihmisen
energiana ja selviytymiskeinona. Artisti on
myös esittänyt ja levyttänyt lukuisia Toivo
Kärjen lauluja.
Aiemmat Anna-Liisa-palkinnon saajat ovat
Paula Koivuniemi (2002) ja Annikki Tähti
(2003). Palkinto on saanut nimensä Toivo
Kärjen tangosta, jonka Henry Theel lauloi
gramofonilevylle 1947.
Kysely: Olavi Virta kaikkien aikojen tangolaulaja (Helsingin Sanomat 09.07.2004)
Olavi Virta on kaikkien aikojen tangolaulaja.
Tätä mieltä on 41 prosenttia suomalaisista
Suomen Gallupin tangokyselyssä. Kakkossijan vei Jari Sillanpää, jota kannatti kymmenen prosenttia suomalaisista. Sillanpää oli
erityisesti nuorten mieleen. Kolmanneksi
rankattiin Eino Grön kahdeksan prosentin
kannatuksella.

Luolajan-Mikkolan yhtyeen levylle Gramophone-palkinto
Markku Luolajan-Mikkolan gambakvartetti
Phantasm on voittanut tämänvuotisen Gramophone-palkinnon Orlando Gibbonsin musiikin levytyksestä. Arvostettu musiikkialan
palkinto luovutettiin torstaina Lontoossa.
Bassogambaa soittava Luolajan-Mikkola yhtyeineen on palkittu jo kerran aiemmin samalla palkinnolla. Vuonna 1997 tunnustus
tuli yhtyeen Purcell Fantacies for viols –levytykselle. Vanhan musiikin sarjan voittanut levy kilpailee muiden sarjojen voittajien kanssa myöhemmin Gramophonen Vuoden levy –
palkinnosta. Siitä kilpailee yhteensä kuusi albumia.
Gamba on jousisoitin, jossa 6-7 kieltä ja otelaudassa nauhat kitaran tapaan. Sitä soitetaan nimensä mukaisesti, soitinta polvien välissä pitäen (ital. viola da gamba = sääriviulu).
Suomalaisyhtye Spider-Man 2:n soundtrackille (Helsingin Sanomat 06.06.2004)
Suomalaisen rockyhtyeen Lost Soul Divisionin ensimmäinen single Castaway on kelpuutettu Spider-Man 2 – Music From and Inspired By -soundtrack-levylle. Kappaletta ei
kuulla levyllä maailmanlaajuisesti, sillä se
pääsee mukaan vain Pohjoismaissa levitettävälle versiolle.
Albumilla on mukana myös muun muassa
Metallican kanssa Helsingissä nähty Lostprophets, The Ataris ja Jimmy Gnecco vieraanaan entinen Queen-kitaristi Brian May.
Soundtrack-levy julkaistaan 21. kesäkuuta.
Lost Soul Divisionin debyyttialbumi Bound
For The Sun ilmestyy 27. syyskuuta.
Nightwishin levy Euroopan myydyin

(Suomen Sillan Uutisviikko 27/2004)
Suomen listalla jo kuusi viikkoa ykkössijaa
hallussaan pitänyt Nightwishin levy Once on
tällä hetkellä koko Euroopan myydyin levy.
Tieto löytyy musiikkialan virallisia listauksia
laativasta, arvostetusta amerikkalaislehdestä
Billboardista.
Nightwishin jälkeen seuraavaksi parhaiten
kaupaksi käyvät Beastie Boysin, Avril Lavignen ja Norah Jonesin uutuuslevyt.
Norjassa heinäkuussa kolmen keikan verran
esiintyvä Nightwish oli toissaviikolla lavalla
Lontoon kuuluisassa Astoriassa. Yhtye lähtee
ensimmäiselle
Pohjois-Amerikan-kiertueelleen reilun parin viikon kuluttua.
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Whitesnake syksyllä Suomeen

(MTV3 01.06.2004)

Raskaan rockin veteraaniyhtye Whitesnake
saapuu konsertoimaan Suomeen. Brittiyhtye
Whitesnake konsertoi Jäähallissa 20. syyskuuta.
Scorpions Helsingin jäähalliin

(Helsingin Sanomat 29.06.2004
Hevivanhus Scorpions esiintyy syyskuussa
myös Helsingin jäähallissa jo aiemmin ilmoitetun Tuurin Miljoonarockin konsertin lisäksi.
Saksalaisyhtye soittaa Helsingissä 5. syyskuuta. Lippujen myynti konserttiin alkaa 5.
heinäkuuta.
Cherin konsertti peruuntuu kokonaan

(MTV3 21.06.2004)

Popdiiva Cher joutui viime viikolla kurkkukivun vuoksi siirtämään perjantaille 18.6. aiotun Helsingin konserttinsa viikolla eteenpäin.
Tiukan kiertueaikataulun ja logististen ongelmien vuoksi siirretty konsertti joudutaan nyt
perumaan kokonaan.
URHEILU
ATEENAN 2004 PARALYMPIAKISAT

stadionille oli rekvisiitaksi tehty suuri oliivipuu, jonka ympärillä sadat tanssijat esittivät
näyttävän koreografian. Illan päätti mahtipontinen ilotulitus.
"Kallungin hyrrä" toi Suomelle pronssia

(www.ateenakisasivut.fi 18.09.2004)

Suomen joukkue sai ensimmäisen paralympiamitalin Ateenasta. Vantaalainen näkövammainen judoka Jani Kallunki voitti pronssia heti ensimmäisenä kilpailupäivänä Ateenan Paralympialaisissa.
Kulttuuriministeri Tanja Karpela vieraili Paralympialaisissa

(www.ateenakisasivut.fi 19.09.2004)

Suomalaisittain hyvin alkaneet Ateenan Paralympialaiset sai lisää arvovaltaisia vieraita,
kun kulttuuriministeri Tanja Karpela tuli seuraamaan urheilijoidemme edesottamuksia
paikan päälle.
Karpela vieraili kisakylässä, jossa vielä omia
suorituksiaan odottaneet urheilijat tarjosivat
ministerille kahvin lisäksi myös elävää musiikkia. Joukkueenjohtaja Maria Laakso vei
kulttuuriministeri Karpelan seuraamaan suomalaisten pöytätennismiesten voittoisia otteluita Galatsin palloilukeskukseen.
Minna Leinoselle kultaa paralympialaisissa

(Helsingin Sanomat 21.09.2004)

Ampuja Minna Leinonen voitti maanantaina
ilmakiväärin 10 mmakuuammunnan SH2 luokassa kultaa paralympialaisissa Ateenassa.
Kultamitali on Suomen joukkueen ensimmäinen.
Rauno Saunavaaralle hopeaa keihäänheitossa (Helsingin Sanomat 22.09.2004)

Kisakylä miellyttää paralympiajoukkuetta

(www.ateenakisasivut.fi 15.09.2004)

Suomen joukkue on kotiutunut hyvin Ateenan kisakylään. Reissuille ominaisia hissiin
jumittumisia ja muita teknisiä ongelmia on
tietenkin ollut, mutta kaikki kisaajat ovat olleet tyytyväisiä kisakylän tarjontaan. Myös
harjoituspaikoista on kuulunut pelkästään
positiivista palautetta. Fiilis on siis korkealla
ja kisojen alkua odotetaan kuumeisesti.
Avajaiset kokosi urheilijat yhteen

(www.ateenakisasivut.fi 18.09.2004)
Ateenan Paralympialaisissa on yhteensä
3.840 kilpailijaa 136:sta eri maasta. Suurin
osa kilpailijoista oli kokoontunut seuraamaan
avajaisjuhlallisuuksia. Avajaispuheissa kiitettiin vapaaehtoisten panosta kisojen järjestelyissä ja nostettiin esiin Olympialaisten ja Paralympialaisten tuoma positiivinen vaikutus
Ateenalle.
Suomen joukkue sai ansaittua huomiota tyylikkäillä marssiasuillaan. Avajaisten ajaksi
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomen mitalitili karttui jälleen yhdellä Ateenan paralympialaisissa, kun Rauno Saunavaara voitti hopeaa miesten keihäänheitossa
(F 54) tuloksella 26,79.

Marjaana Väre voitti keihäänheiton kultaa
paralympialaisissa
(Helsingin Sanomat 25.09.2004)
Marjaana Väre voitti keihäänheiton kultaa
paralympialaisissa Ateenassa. Hänen tuloksensa 28,79 metriä on samalla uusi maailmanennätys. Väre kilpailee luokassa F42-46.
Leo-Pekka Tähti voitti toisen kultamitalin

(Helsingin Sanomat 26.09.2004)

Leo-Pekka Tähti otti toisen kultamitalinsa
Ateenan paralympialaisissa sunnuntaina.
Hän voitti 100 metrin ratakelauksen uudella
SE-ajalla 14,19. Lauantain alkuerässä Tähti
kelasi vieläkin hurjemman ajan, 14,03, mutta tulos ei ollut tilastokelpoinen liian kovan
myötätuulen takia (+2,1 metriä sekunnissa).
ATEENA 2004 OLYMPIAKISAT
Aikakaudet solmiutuivat olympialaisten avajaisohjelmassa

(Helsingin Sanomat 13.08.2004)

Yhdeksänvuotias Michalis Patsatzis aloitti paperiveneessään olympialaisten avajaisjuhlallisuudet, jotka huipentuivat purjelautailija Nikos Kaklamanakisin sytyttäessä olympiatulen
stadionin ylle.
Doping-pilvet väistyivät taka-alalle, kun lököttäväfarkkuinen Patsatzis toivotti tervetulleeksi stadionille kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtajan Jacques Roggen, kisajärjestelyjä johtaneen Gianna Angelopoulos-Dashalakin ja Kreikan presidentin Konstantinos Stefanopoulosin.
Avajaisohjelman pääosissa olivat kreikkalaisuus ja ajattomuus; muinaisista muinaisin
mytologia yhdistyi näyttämötekniikan uusimpiin keksintöihin ja antiikin matemaatikot
dna-rihmoihin. Aikakaudet ja tyylilajit yhdistyivät ennen urheilijoiden paraatia niin musiikissa kuin puvustuksessakin.

Niinimäelle pronssia kuulassa

Urheilijoiden marssi toi kentälle kaikki urheilijat. Suomen 56-henkisen, siniharmaasti pukeutuneen joukkueen johdatti kentälle kultamitalipurjehtija Thomas Johanson. Joukon
asetuttua aloilleen ohjelman otti haltuunsa
islantilaissyntyinen laulaja Björk ennen kuin
presidentti Stefanopoulos julisti kisat avatuiksi ja Atlantan kisojen Mistral-purjelautailun voittaja Kaklamanakis sytytti kommelluksitta tulen.

Seitsemäs kisapäivä oli suomalaisille menestys. Aamulla saadut kulta- ja pronssimitalit
saivat jatkoa, kun mäntsäläläinen Markku
Niinimäki sai pronssia pitkässä ja viileässä
kuulakisassa. Make otti pronssia tuloksella
8.88m.

Avajaisohjelman taiteellinen johtaja on 40vuotias, tanssijataustainen Dimitris Papaioannou, jolla oli ohjailtavanaan 8.000 vapaaehtoista esiintyjää ja pari tuhatta teknistä avustajaa. Kansainvälisen televisiolähetyksen Ateenasta ohjasi Yleisradion Tapani
Parm.

Tiina Ala-aho pronssille

Marko Kemppainen ampui olympiahopeaa

Tiina Ala-aho kiskaisi pronssille keihäänheiton jaetussa luokassa F33 tuloksella 13,32
metriä (1258 pistettä).

Haulikkoampuja Marko Kemppainen toi Suomelle ensimmäisen mitalin Ateenan olympialaisissa sunnuntaina. Kemppainen otti hopeaa skeet-ammunnassa tuloksella 149/150.

Leo-Pekka Tähdelle kultaa pyörätuolikelauksessa (Helsingin Sanomat 23.09.2004)
Suomen mitalitili karttui jälleen yhdellä Ateenan paralympialaisissa, kun Leo-Pekka Tähti
voitti kultaa pyörätuolikelauksen 200 metrillä
ajalla 25,25.

(www.ateenakisasivut.fi 24.09.2004)

(Yle Online 24.09.2004)

(Helsingin Sanomat 22.08.2004)
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Kultaa voitti uusintalaukausten jälkeen Italian Andrea Benelli. Benelli löi Kemppaisen
uusinnassa 5–4.
Kemppainen johti kilpailua karsinnan jälkeen
puhtaalla tuloksella. Hän ampui kuitenkin ohi
finaalisarjassa neljännestä kiekosta. Karsinnan jälkeen pisteen Kemppaista jäljessä ollut
Benelli pudotti finaalissa kaikki 25 kiekkoa.
Näin kultamitali ratkaistiin uusintakierroksella, jossa Benelli oli Kemppaista tarkempi.
Suomussalmella asuva Kemppainen oli mitaleilla viimeksi arvokisoissa vuonna 2001, jolloin hän otti MM-pronssia. Edellisen kerran
Suomi on saanut haulikkoammunnasta olympiamitalin vuonna 1924 Pariisin kisoissa.
Konrad Huber voitti silloin hopeaa ja johdatti
Suomen joukkueen pronssille.
Pronssia skeetissä otti Kuuban Juan M. Rodrigues, joka kukisti uusintakierroksella Yhdysvaltain Shawn Duloheryn ja Qatarin Nasser Al-Attiyan.
Olympiajoukkueen virusinfektio kurissa

(Yle 24 Online 23.08.2004)

Suomen olympiajoukkueessa kytenyt virusinfektio on kurissa. Joukkueen ylilääkäri Aki
Hintsa kertoi maanantaina, että sairastaneilla oireet ovat helpottaneet eikä uusia tapauksia ole ilmaantunut.
”Tilanne näyttää tällä hetkellä lupaavalta.
Jos tämä menisi tällä ohi, pääsisimme säikähdyksellä. Ja nyt koputetaan puuta”, Hintsa sanoi. Hintsa kertoi, että selkeimmin viruksen oireita oli pikajuoksija Johanna Mannisella. Myös uimari Jarno Pihlava sekä yleisurheilijat Tiia Hautala, Heli Koivula-Kruger ja
Kirsi Mykkänen kärsivät oireista. ”Tämähän
oli sellainen lieväoireinen ja sellaiselta vaikuttaa yhä”, Hintsa sanoi.
Virus muokkasi olympiajoukkueen majoitusjärjestelyt niin, että lajinsa urheilleet ja lajiensa alkua odottelevat eroteltiin toisistaan.
Joukkueen tilantarvetta helpotettiin myös sillä, että eräät kilpailunsa käyneet urheilijat
lähtivät suunniteltua aikaisemmin kotimatkalle.
”Tänään (maanantaina) lähti muutamia, joiden ei tarvinnut täällä jatkaa. Saimme hieman lisää huoneita. Nyt on helpompi hengittää”, Hintsa sanoi.
Kotimatkaansa aikaistivat ainakin sulkapalloilijat Kasperi Salo, Antti Viitikko ja Anu Weckström, joka lähti jo lauantaina. Alunperin Salon, Viitikon ja Weckströmin paluu oli varattu
keskiviikoksi. Uimareista Eeva Saarinen ja
Hanna-Maria Seppälä lähtivät myös maanantaina.
Halonen: "Tästä tämä vain paranee"

(Helsingin Sanomat 23.08.2004)

Kivääriampuja Juha Hirvi oli juuri päättänyt
täysottelun ensimmäisen osan, kun Markopoulon ampumahalliin saapui suuri suomalaisseurue, jota johti rivakoin askelin tuttu
punatukkainen rouva.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Sunnuntaina Ateenaan saapunut tasavallan
presidentti Tarja Halonen oli saapunut kannustamaan yhtä Suomen suurista mitalitoivoista. "Olen vähän tällainen Suomen epävirallinen kesämaskotti. Pyrin omalta osaltani
luomaan joukkueeseen hyvää henkeä", Halonen kertoi Helsingin Sanomille ammuntaa
seuratessaan. "Kyllähän sen jokainen tietää,
millaista on, kun perheessäkin joku on noussut aamulla ylös väärällä jalalla."
Vaikka Suomen olympialaiset ovat alkaneet
väärällä jalalla, Halonen ei ole menettänyt
uskoaan Suomen mahdollisuuksiin. "Olisi
tässä toivottu tietysti parempaa tulosta,
mutta toivosta ei ole luovuttu. Nyt tämä tästä vain paranee." Hirven ammunta ei ikävä
kyllä parantunut.
Presidentti seurasi jokaista laukausta silmä
tarkkana ja mulkaisi murhaavasti takanaan
istuvaa kreikkalaista katsojaa, jonka kännykkä pärähti soimaan kesken kaiken. Kreikkalaismies ei tainnut edes arvata, keneltä sai
kurinpalautusta.
Halosen vanavedessä seurasivat Suomen
keskeiset urheilujohtajat Kalevi Kivistöstä
Tapani Ilkkaan, joten presidentillä on hyvä
tilaisuus vaihtaa ajatuksia Suomen urheilun
tilasta. Presidentti muistutti, että olympialaisissa kilpailu kiristyy koko ajan, joten omissa
toiveissa kannattaa pitää jalat maassa. Halonen ei silti ole aivan samalla kannalla kuin
presidentti Mauno Koivisto, joka arvosteli urheilussa esiintyvää kansalliskiihkoa. "Tietysti
yltiönationalismissa on vaaransa. Täytyy pitää mielessä olympialaisten sanoma, jossa
kysymys on ennen kaikkea reilusta kilpailusta. Olympialaisten tehtävä on yhdistää eikä
erottaa kansakuntia, mutta myös se on tärkeää, että pienetkin kansakunnat voivat saada kisoissa itsensä esille. Ja antaahan se kisoille oman sävynsä, kun me vuoronperään
kunnioitamme toistemme menestystä, kuten
eilen stadionilla, jossa kuuntelimme Ruotsin
kansallislaulua."
Presidentti toivoi, että suomalainen yleisö ja
media välttäisivät tappiomielialaa, sillä se alkaa helposti ruokkia itseään. "Menestyksen
puute ei ole niiden vika, jotka kilpailevat
myöhemmissä kilpailuissa. Heille pitää antaa
yhtäläinen mahdollisuus onnistua."
Presidentti seuraa kisoissa vahvoja suomalaislajeja, kuten purjehdusta, yleisurheilua,
uimahyppyjä ja painia. Omat ja puoliso Pentti Arajärven urheiluharrastukset selittävät
vierailuja voimistelukatsomossa ja koripallohallissa.
Halonen on jo ehtinyt huomata, että kisajärjestelyt ovat onnistuneet, mutta kreikkalaisten dopingkäryt ovat hänen mielestään luoneet kisojen ylle oman varjonsa. "Kisapaikat
ovat valmistuneet nopeammin kuin odotettiin, ja isännyys on hoidettu hyvin. Sen sijaan Kreikan oman joukkueen toiminta herättää kysymyksiä, jotka saavat vielä oman
värinsä siitä, että kyseessä on kisojen isäntämaa. Mutta kyseessä on kuitenkin kaksi eri
asiaa, se on hyvä pitää mielessä."

Marko Yli-Hannuksela paini olympiahopeaa

(Helsingin Sanomat 26.08.2004)

Suomen Marko Yli-Hannuksela sai olympiahopeaa torstaina kreikkalais-roomalaisen
painin 74 kilon sarjassa. Loppuottelussa Uzbekistanin Alexandr Dokturishvili voitti YliHannukselan selvästi pistein 4–1. Näin YliHannuksela toi Suomelle Ateenan olympialaisten toisen hopeamitalin.
Ateena järjesti onnistuneet kisat

(Yle Online 29.08.2004)

Ennen 28. olympiadin kesäkisoja ilmassa oli
runsaasti epäilyjä, kuinka Ateena onnistuu
järjestelyissä. Päällimmäisenä oli kysymys
ehtivätkö kaikki kisapaikat edes valmistua kisoihin. Toinen suuri kysymysmerkki olivat
kuljetukset.
Järjestäjät osoittivat pelot turhiksi. Suorituspaikat olivat, eivät pelkästään valmiit, vaan
myös loistavat.
Yllättävää kyllä myös liikenne kisojen aikana
sujui hyvin. Uudet tiet olympiakaistoineen
sekä reilusti laajennettu metro purkivat onnistuneesti muuten lähes kaoottisia liikenneruuhkia.
Kisojen aikana suurin huoli oli turvallisuus.
Turvallisuusbudjetti olikin peräti 1,2 miljardia
euroa, eli neljä kertaa enemmän kuin Sydneyssä.
Kisakaupunkia seurasi yli 1.000 valvontakameraa. Ateenan yllä partioi kaksi ilmalaivaa,
jotka oli lastattu elektronisilla tiedusteluvarusteilla.
Kaikkiaan turvallisuutta valvoi noin 70.000
poliisia, sotilasta ja turva-alan ammattilaista.
Kisojen aikana ei ole ilmoitettu olleen turvallisuusuhkia. Yllättävää kyllä huolimatta perusteellisista turvatarkastuksista liikkuminen
oli sujuvaa.
KOK:n puheenjohtaja Jacques Rogge antoi
sunnuntaina kiitosta Ateenan kisaisännille
loistavasti järjestetyistä kisoista.
Roggen mukaan kv. lajiliitot ovat olleet tyytyväisiä järjestelyihin. Tv-katsojamäärät ovat
nousseet 15% Sydneyn luvuista.
Erikseen Rogge antoi vielä kiitosta urheilijoiden kisakylästä. Roggen sanoi sen olleen parempi kuin koskaan.
Ateenan kisajärjestäjien motto oli: "Tervetuloa kotiin". Kaikkiaan voidaan todeta, että kisojen kotiinpaluu oli onnistunut.
Ateenan olympialaiset päättyneet (Yle Online

ja Helsingin Sanomat 29.08.2004)

Järjestyksessä 28:nnet olympialaiset päättyivät myöhään sunnuntaina Ateenassa.
Olympiatulen puhalsi sammuksiin nuori
kreikkalainen tyttö, ja niin olivat 17 päivää
kestäneet kisat päätöksessä.
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Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Jacques Rogge päätti Ateenan olympialaiset tradition mukaan. Rogge kiitteli olympialaisten päättäjäisissä kreikkalaisia kisajärjestäjiä hyvästä työstä. Ateenan päättäjäiset
heijastivat kreikkalaista kulttuuria.
”Julistan 28. olympialaiset Ateenassa päättyneiksi ja tradition mukaan kutsun maailman
nuorison kokoontumaan neljän vuoden kuluttua Pekingiin juhlistamaan 29. olympiadin
kisoja”, lausui Rogge.
”Te voititte. Voittonne perustuu tapaanne
hoitaa haasteellinen tehtävä”, Rogge kiitteli
kreikkalaisia. ”Vilpillisten urheilijoiden asema
vaikeutui entisestään näissä kisoissa ja pystyimme paremmin suojelemaan puhtaita urheilijoita”, hän jatkoi.
Pekingin pormestari Wang Quishan otti päättäjäisissä vastaan olympialipun. Kiina ei ole
koskaan toiminut olympialaisten isäntänä.
Olympiakuume on Kiinassa jo nyt korkealla,
sillä olihan maa Ateenassa 32 kullalla, 17 hopealla ja 14 pronssilla Yhdysvaltojen jälkeen
kisojen toiseksi menestynein maa.
Päättäjäisjuhlat olivat täynnä tavaraa. Mukana oli niin kreikkalaista symboliikkaa kuin nykypoppiakin. Tietenkin myös mahtava ilotulitus kuului värikkäiden päättäjäisten ohjelmaan.
Suomen lippua päättäjäisissä kantoi kajakkimeloja Jenni Honkanen.
Pommiuhka varjosti olympialaisten päättymistä (Helsingin Sanomat 30.08.2004)
Kreikan poliisin terrorismin vastainen yksikkö
etsi myöhään sunnuntaina turhaan pommia
Pireuksen satamaan ankkuroidusta Nefelimatkustajalautasta. Nimetön soittaja kertoi
pommista puhelimessa Elefherotypia-sanomalehdelle. Lautan lähtö matkaan viivästyi
poliisin etsintöjen takia ja se oli varhain aamulla yhä satamassa.
Kreikan poliisi sai ennen kisoja toistakymmentä uhkaussoittoa, joissa kerrottiin pommeista. Kaikki etsinnät osoittautuivat kuitenkin aiheettomiksi.
Suomen olympiahistorian syvin sukellus

(Helsingin Sanomat 30.08.2004)

Kesäolympialaiset mallia 2004 olivat Suomelle olympiahistorian toistaiseksi pahin pohjakosketus. Käteen jäi kaksi hopeamitalia ja
neljä pistesijaa. Kaikissa kesäkisoissa vuodesta 1908 lähtien Suomi on saanut ainakin
yhden olympiakullan. Se perinne katkesi
Ateenaan.
"Kisahan oli alisuoritus, ehdottomasti",
Olympiakomitean puheenjohtaja Tapani Ilkka totesi sunnuntaina. Erityisen huolissaan
Ilkka on siitä, että vain neljä suomalaista sijoittui lajissaan pisteille, kahdeksan parhaan
joukkoon. "Yleensähän se menee niin, että
ensin päästään pisteille, ja vasta sitten nousPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Perinteinen ilotulitus Ateena 2004 Olympialaisten päättäjäisten kliimaksi

taan mitaleille. Olen erittäin huolissani siitä,
että jälkikasvua ei ole", Ilkka sanoi.
Ateenan kaksi hopeaa Suomeen toivat haulikkoampuja Marko Kemppainen ja painija
Marko Yli-Hannuksela. Olympiakomitean
odotuksissa väikkyi kolme neljä mitalia.
"Joukkueessa oli kymmenkunta urheilijaa,
joita pidimme realistisina mitaliehdokkaina.
Jos onnistumisprosentti olisi ollut 40, se olisi
kyllä ollut todella kova", Ilkka myönsi. Sydneyn pronssimieheltä Yli-Hannukselalta menestystä osattiin odottaa. Ampujilta Ilkka
odotti myös mitalia, mutta ei Marko Kemppaiselta. Moni urheilijoista jäi niistä tuloksista, joiden perusteella heidät Ateenaan valittiin. Näin kävi myös kokeneelle kaartille. Eikä
monen suomalaisen normaali taso edes riitä
olympiamenestykseen.
Suomen 53 urheilijan joukkue Ateenassa oli
kaikkien aikojen toiseksi pienin, jos mukaan
ei lasketa Ateenan välikisoja 1906. Los Angelesista 1932 Suomen 43 urheilijan joukkue
toi viisi kultaa, kahdeksan hopeaa ja 12
pronssia. Onnistumisprosentti oli huima: 25
mitalia jaettuna 43 urheilijan kesken tekee
jokaiselle 0,58 mitalia. Samalla lailla laskettuna Ateenan saldo on 0,036 mitalia urheilijaa kohden. Neljä vuotta sitten Sydneyssä
suomalaisia kilpaili 71. He toivat neljä mitalia: kultaa kuulantyönnössä ja purjehduksessa, hopean ammunnassa ja pronssin painissa.
Suomalaisten otteissa näkyi Ilkan mukaan
selvästi kovien kisojen ja rutiinin puute. "Menestykseen ei riitä se, että tahkotaan kotona. Aina kun on tilaisuus hankkia kansainvälistä kokemusta, on lähdettävä", Ilkka sanoo.
"Valmennuksessa on investoitava seuraavaan polveen, 18–23-vuotiaisiin." "Nuorten
valmennusta on tiivistettävä ja tehostettava,
ja kanssakäymistä muiden valmentajien ja
urheilijoiden kanssa on oltava enemmän",
Ilkka vaatii.

Tämän myöntää myös Olympiakomiten valmennuksen johtaja ja Ateenassa Suomen
joukkuetta johtanut Kari Niemi-Nikkola. "Talkootoiminnalla ja amatöörivoimin on tähän
asti saatu suhteellisen hyviä tuloksia." "Menestymiseen ne eväät eivät riitä", hän sanoo. Suomalaisen urheiluharrastuksen perusta on seuroissa. Niemi-Nikkola irrottaisi
maailman huipulle pyrkimisen siitä erilleen.
"Jos haluamme kesäolympialaisiin 50–70 urheilijan iskukykyisen joukkueen, meillä täytyy olla kaikkiaan 300–500 tosissaan huipputasolla harjoittelevaa, joista joukkue kootaan", Niemi-Nikkola laskee. "Tällä hetkellä
heitä on noin 200", hän sanoo. Ammattimaisempaa otetta tarvitaan joka tasolla, hän sanoo. Ja luonnollisesti paremmat resurssit.
"Nyt on valittava, halutaanko menestyä vai
riittääkö että ollaan mukana?"
Bahama väkilukuun suhteutettuna menestynein maa (Helsingin Sanomat 30.08.2004)
Bahama oli Ateenan olympialaisten menestynein maa, jos mitalimäärä suhteutetaan väkilukuun. Maanantaina Itävallan tilastokeskuksen julkistamasta tilastosta käy ilmi
myös, että kyseisillä kriteereillä seuraavaksi
menestyneimmät olivat Australia ja Kuuba.
Bahama voitti Ateenassa vain yhden kultamitalin ja yhden pronssin. Sataatuhatta 15-34vuotiasta bahamalaista kohden se vastaa
1,83 mitalia. Kaikkiaan 49 mitalia Ateenasta
rohmunneella Australialla vastaava luku on
0,86, Kuuballa 0,80.
Tavanomaisen mitalitilaston mahtimaa Yhdysvallat jäi 103 mitalista huolimatta väkilukuun
suhteutetussa
mitalitaulukossa
38:nneksi. Toinen menestyjä Kiina oli 69:s.
Suomi päihitti sekä Kiinan että Yhdysvallat,
sillä kaksi hopeaa riittivät tässä tilastossa
35:nneksi.
EU kehui menestystään Ateenassa

(Helsingin Sanomat 30.08.2004)

Sunnuntaina päättyneet Ateenan olympialaiset sujuivat Euroopan unionilta erinomaises-
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ti. EU:n 25 jäsenmaan yhteinen mitalisaalis
oli suurempi kuin kisojen menestyneimmän
maan Yhdysvaltojen. EU kahmi yhteensä
286 mitalia (83 kultamitalia), kun taas Yhdysvaltojen saldo oli 103 mitalia (35).
"Euroopan unioni pärjäsi erinomaisesti olympialaisissa", sanoi EU:n komission päätiedottaja Reijo Kemppinen hymyssä suin maanantaina. Kemppinen oli ensimmäistä päivää
töissä palattuaan kesälomalta. Vaikka Euroopan unioni menestyi hienosti Ateenan kisoissa, muistutti Kemppinen kuitenkin, ettei
EU:lla ole tarkoitusta kilpailla yhteisellä
olympiajoukkueella tulevaisuudessa. Kemppinen painotti, että "loistavaa suoritusta"
johti Saksa 14 kultamitalillaan. Ranska säesti
hyvin 11 kultamitalilla ja Italia 10 ykkössijalla.
Romanian ja Bulgarian odotettu liittyminen
Euroopan unioniin vuonna 2007 kasvattaa
mitalisaalista Pekingin olympialaisissa neljän
vuoden kuluttua. "Romanian ja Bulgarian
kaltaiset maat jyräävät erityisesti voimistelun
kaltaisissa lajeissa Pekingin kisoissa 2008",
Kemppinen ennusti.
Maratonhäirikkö sai vuoden ehdollista vankeutta (Helsingin Sanomat 30.08.2004)
Ateenan olympiakisojen maratonjuoksulla
sunnuntaina sekoillut irlantilainen Cornelius
Horan on saanut ateenalaiselta oikeusistuimelta vuoden ehdollista vankeutta. Lisäksi
Horan määrättiin maksamaan € 3.000 sakot
häiriköinnistään.
Oikeuden mukaan Horan joutuu telkien taakse, jos hän rikkoo Kreikan lakeja seuraavan
kolmen vuoden aikana. Horan hyökkäsi maratonia johtaneen brasilialaisen Vanderlei de
Liman kimppuun ja työnsi juoksijan juoksureitin sivuun. De Lima sijoittui lopulta kisan
kolmanneksi.
Horan ilmoitti oikeudessa, että hän halusi ilmoittaa Jeesuksen toisesta tulemisesta eikä
häiritä de Liman juoksua. Horan, 57, on entinen pappi, joka on aiemminkin esiintynyt
omalaatuisesti urheilutapahtumien yhteydessä. Viime vuonna Horan sai kahden kuukauden vankeustuomion juostuaan radalle kesken formula ykkösten Britannian osakilpailun.
Ateena hengitti olympiahenkeä

(Helsingin Sanomat 30.08.2004)
Olympialaiset palasivat kotiinsa. Ateena järjesti hienot kisat, vaikka kaikki epäilivät, tuleeko niistä mitään. Myös kreikkalaiset itse.
Kaikki meni kuitenkin hämmästyttävän hyvin, kun muistaa, että olympialaisissa käytiin
17 päivän aikana maailmanmestaruuskilpailut 28 urheilumuodossa. Pullonkaulaksi epäilty liikennekin sujui. Poliisi piti erityisillä olympiakaistoilla niin kovaa kuria, että yksityisautoilijat pysyivät siltä poissa.
Turvallisuutta valvoi 50.000 poliisia ja turvamiestä. Poliisit huomasi, mutta turvamiehet
piiloutuivat. Olympiastadionilla puolet valokuvaajista zoomasi urheilijoita, puolet ympäPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

ristöä ja yleisöä. Ilmapiiri pysyi hillityn rauhallisena loppuun asti, kun USA:n ulkoministeri Colin Powell ei tullutkaan päättäjäisiin.
Yleisö eli kisoissa tunteella, joskus liikaakin.
Terve kansallishuuma karkasi käsistä, kun
yleisö huusi dopingtestiä pakoilleen kansallissankarinsa Kostas Kenterisin nimeä miesten 200 metrillä. Sydneyssä neljä vuotta sitten ja Atlantassa 1996 lehterit pullistelivat
ihmisistä lajissa kun lajissa. Ateenassa yleensä vain, kun estradilla oli oma urheilija. Kirkkain kultamitali pitää antaa kisojen 60.000
vapaaehtoiselle. On urbaanilegenda, että urheilua pyöritetään vapaaehtoisvoimin vain
Suomessa.
Erityisplussan saa kisojen dopingvalvonta,
joka oli ensi kertaa sillä tasolla, jolla sen olisi
pitänyt olla jo vuosia sitten. Kisoissa tehtiin
noin 3.500 dopingtestejä. Käryjä oli 22, toistaiseksi. Vaikka monen urheilijan testitulos
oli puhdas, omatunto ehkä ei. Kärähtämisen
pelkoa lisää, että lajiliitot ja Wada voivat testata urheilijoita jälkikäteen, vaikka mitali olisi
jo taskussa. Se on hyvä asia. Mitä useampi
urheilija kärähtää dopingista, sitä enemmän
muut miettivät uskaltavatko he käyttää dopingia vai ei. Silti paljastaneet käryt ovat vielä pinnan rapsuttelua, jäävuoren huippua.
EU:n huippukokoukset pidetään nykyään aina Brysselissä. Sama järjestelmä sopisi
olympialaisiin. Kesäkisat voisi järjestää pysyvästi Kreikassa. EU – ja me suomalaiset –
maksaa jo nyt paljon kisojen kustannuksista.
Valtavat tiehankkeet on osin rahoitettu EU:n
varoilla. Yhteisöltä tulee varmasti vielä lisää
rahaa, kun Kreikka ei pysty itse maksamaan
kisojen massiivista kuuden miljardin euron
loppulaskua.
EU:n ulkopuoliset maat voisivat rahoittaa
Kreikan olympiakustannuksia sen mukaan,
kuinka paljon niistä tulee urheilijoita. Ateenassa on valmiina hienot ja tilavat suorituspaikat. Turha niitä on enää rakentaa jokaiseen kisoja hakevaan kaupunkiin erikseen.
Pelkästään kisojen hakeminen maksaa miljoonia euroja. Kalliita hakuprosesseja ei enää tarvittaisi, vaan sillä rahalla voitaisiin kustantaa ateenalaisille lomamatka olympialaisten ajaksi Kreikan saaristoon. Ateena olisi
näin tyhjä olympiaväelle.
Vaikka idea Kreikan pysyväisisännyydestä ei
toteutuisikaan, eilen päättyneet kisat tekivät
hyvää Ateenalle. Se on nyt oikea suurkaupunki. Uusien moottoriteiden, lentokentän,
raitiovaunulinjan ja metron ansiosta Ateena
hengittää.
MUU URHEILU
Kreikka voitti Portugalin EM-avauksessa

(Helsingin Sanomat 12.06.2004)

Kreikka voitti isäntämaa Portugalin 2–1 jalkapallon EM-lopputurnauksen avausottelussa
lauantaina Portossa.
Kreikka siirtyi johtoon seitsemän minuutin
jälkeen, kun Giorgos Karagounis ampui pallon maaliin. Kreikan toinen maali syntyi An-

gelos Basinasin potkusta, kun ottelua oli pelattu 51 minuuttia. Portugali onnistui kaventamaan, kun Cristiano Ronaldo teki maalin
aivan ottelun viimeisellä minuutilla.
Yleisöä oli avausottelussa 48.761. Erotuomarina toimi Italian Pierluigi Collina.
Kreikka yllätti Ranskan (Helsingin Sanomat

26.06.2004)

Kreikka selviytyi toisena maana jalkapallon
EM-lopputurnauksen välieriin. Se voitti perjantaina Lissabonissa pelatussa puolivälierässä hallitsevan Euroopan mestarin Ranskan 10 (0-0).
Kreikan voittomaalin teki ottelun 65. minuutilla kärkipelaaja Angelos Haristeas. Kreikka
kohtaa välierässä voittajan puolivälieräparista Tshekki-Tanska.
Yllättäjä Kreikka EM-finaaliin

(Helsingin Sanomat 02.07.2004)
Kreikan ihmetarulle Portugalin EM-turnauksessa ei tunnu tulevan loppua. Mahtavalla
puolustuspelillä päävalmentaja Otto "Rehakles" Rehhagelin miehet tekivät välierässä
taitavasta Tshekin joukkueesta lähes aseettomia Porton Lohikäärme-stadionilla ja pelaavat sunnuntaina loppuottelussa isäntämaa
Portugalia vastaan.
Siten toistuu ainutlaatuinen sattuma: EMturnauksen avaus- ja loppuottelu ovat samat. Avauksen Kreikka voitti 2–1 ja aloitti
rynnistyksen, jonka kukaan ei uskonut jatkuvan finaalin asti. Ratkaisu venyi ensimmäisen 15 minuutin jatkoajan loppusekunneille, kun AS Roman toppari Traianos Dellas
pukkasi läheltä pallon perille vaihtomies Vasilios Tsiartasin oikealta antamasta kulmapotkusta. Niin syntyi uuden jatkoaikasäännön aikana ensimmäinen ns. hopeinen maali.
Vahvan tuulen takia jopa viileältä tuntuneessa säässä pelatusta ottelusta muodostui
odotetusti asemasotaa, jossa taitavat tshekit
yrittivät murtaa Kreikan tunnetusti tiukkaa
puolustusta.
Kreikan valmentaja: Se oli todellinen ihme

(Ilta-Sanomat 02.07.2004)

Kreikan saksalainen valmentaja Otto Rehhagel oli onnensa kukkuloilla, kun Kreikka oli
päässyt EM-kisojen loppuotteluun.
”Se oli todellinen ihme. On uskomatonta, mitä kreikkalaiset tekivät. Tshekit olivat teknisesti parempia, mutta meidän aseitamme
olivat intohimo ja tahto. Meillä ei ollut mitään menetettävää”, Rehhagel sanoi. ”Teimme lujasti töitä tämän eteen kolmen vuoden
ajan, askel askeleelta. Joukkueella on nyt aivan mahtava itseluottamus”.
Maalintekijä Traianos Dellas kiitti Jumalaa
maalistaan. ”Ansaitsemme paikkamme finaalissa. Olemme todistaneet, että me pelaajat
tiedämme paikkamme kentällä. Ja sitten Jumala auttoi vielä”, Dellas sanoi.
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Vaihtomies Stylianos Giannakopoulos sanoi
kaiken olevan kuin unta helleeneille. ”Se on
juuri tämän lajin kauneus. Upea päivä meille
ja musta tshekeille. Emme halua herätä tästä unesta koskaan.
EM-kullasta nostetta Ateenan olympialaisille

(MTV3 05.07.2004)

Kreikkalaiset urheilufanit saivat makeaa mahan täydeltä jo reilua kuukautta ennen Ateenan olympialaisten alkua. Sunnuntaina 1-0voitolla Portugalista ratkennut jalkapallon
Euroopan mestaruus siivitti kreikkalaiset hurjaan juhlintaan niin kotimaassaan kuin ympäri maailman.
”Uskomatonta! Hämmästyttävää! Upeaa!”
ihmiset huudahtelivat Ateenassa Omonia-aukiolla, josta on tullut jalkapallofanien kehto
EM-kisojen aikana.
Saksalainen erotuomari Markus Merk ehti
hädin tuskin puhaltaa pilliinsä EM-loppuottelun päättymisen merkiksi, kun kirkonkellot jo
pauhasivat Kreikan voittoa. Maan eri puolilla
juhlivat kreikkalaiset täyttivät kadut ja torit,
ja maa muuttui sinivalkoiseksi lippumereksi.
”Kukaan tuskin nukkuu tänä yönä”, Kreikan
television kommentaattori totesi seuratessaan juhlivia maanmiehiään sunnuntai-iltana.
Pelkästään Ateenassa keskustaan pakkautui
arviolta 250.000 juhlijaa.
Jalkapallovoitto oli niin yllätyksellinen, että
jopa politiikkaan keskittyneet sanomalehdet
innostuivat julkaisemaan kultajoukkueen kuvia sinivalkoisin reunuksin väritettyinä.
”Joukkue nosti Kreikan Euroopan huipulle”,
Eleftheros Typos -lehti otsikoi maanantaiaamuna.
Ethnos-lehti kehotti antiikin tarua mukaillen
rikkomaan kaupungin portit, jotta sankarit
pääsevät kotiin.
Ateenassa juhlat saivat kullatun sävelen
joukkueen kapteenin Theodoros Zagorakiksen kohotettua voittopokaalin. Juhlat Kreikassa ovat olleet suurimmat sitten vuoden
1974, jolloin maa julistautui demokratiaksi.
Juhlaa riitti myös muualla maailmassa. Lontoon kreikkalaisalueen kadut värjäytyivät sinisiksi ja valkoisiksi ihmisten heiluttamista lipuista. Jopa Ruotsissa villiinnyttiin. Tukholmassa autot ajoivat pitkin jalkakäytäviä liikennesäännöistä ja stop-merkeistä välittämättä ja ihmiset roikkuivat autojen ikkunoista heilutellen Kreikan lippuja.
Australian suurimmissa kaupungeissa Sydneyssä ja Melbournessa kreikkalaisvähemmistö juhli antaumuksella. Melbournen varhaisaamussa 12.000 sinivalkoisiin pukeutunutta ihmistä seurasi ottelua valtavalta videotaululta, ja ottelun päätyttyä väki valtasi
kadut tanssien ja laulaen. Melbournea on sanottu maailman suurimmaksi "kreikkalaiseksi" kaupungiksi Ateenan ja Salonikin jälkeen.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kaupungissa asuu noin 350.000 kreikkalaisperäistä ihmistä.
”Tähän asti kreikkalaisilla on ollut alemmuuskompleksi. Vielä tässä finaalissa olimme altavastaajia, mutta niin ei ole enää koskaan”, pankkiiri Dimitrios Alexakis uhosi Melbournessa juhliessaan aamun tunteina Kreikan voittoa.
Voiton huumaa riitti myös Yhdysvaltain kaupunkeihin, joista etenkin New Yorkissa ja
Detroitissa on paljon kreikkalaissukuisia. Jopa Hongkongissa Kreikan voitto sai ihmiset
niin kovaan huumaan, että Kreikan jalkapallomaajoukkueen pelipaidat loppuivat urheiluvälinekaupoista.
Zagorakis EM-kisojen paras pelaaja

(Helsingin Sanomat 05.07.2004)

Kreikan kapteeni Theodoris Zagorakis valittiin maanantaina jalkapalloilun EM-lopputurnauksen parhaaksi pelaajaksi. Valinnan suoritti Euroopan jalkapalloliiton Uefan valintakomitea.
Zagorakis johdatti Kreikan 1–0-voittoon Portugalista loppuottelussa sunnuntaina. Zagorakis, 32, edustaa seuratasolla AEK Ateenan
joukkuetta. Kaikissa otteluissa täydet minuutit pelannut Zagorakis nimettiin myös kisojen
tähdistökentälliseen, johon mahtui yhteensä
viisi kreikkalaispelaajaa.
Voittajajoukkueesta
tähdistöjoukkueeseen
nimettiin myös maalivahti Antonios Nikopolidis, puolustajat Traianos Dellas ja Georgios
Seitaridis sekä kärkipelaaja Angelos Haristeas. Portugalin ja Englannin joukkueista
mukana oli kummastakin neljä pelaajaa.
Ei vieläkään suomalaisvoittoa MM-rallissa

(Ilta-Sanomat 07.06.2004)

Norjan Petter Solberg voitti eilen päättyneen
Kreikan MM-rallin, ja suomalaiset jäivät taas
nuolemaan näppejään. Viimeinen suomalaisvoitto MM-tasolla tuli toukokuun 12. päivänä
2003, jolloin Marcus Grönholm juhli Argentiinassa.
Sinivalkoisten rallivoittojen välillä ei ole ollut
näin pitkää taukoa liki kymmeneen vuoteen.
Yhteensä ykkössijoja on tullut huikeat 130
kappaletta, mutta 1995 suomalaiset eivät
voittaneet yhtäkään MM-rallia.
Nyt voitot ovat kiertäneet meikäläisiä jo liki
13 kuukautta eri syistä. On ollut huonoa tuuria, ja välillä suomalaiskuljettajien autot eivät ole olleet kilpailukykyisiä. Kolmas syy
voitottomuuteen on, muiden maiden kuljettajat ajavat todella hyvin.
Kreikassa suomalaisista oli paras Harri Rovanperä, joka sijoittui kolmanneksi.
Olympiasoihtu maksaa kantajalleen 370 euroa (Ilta-Sanomat 01.07.2004)
Huomisen olympiasoihtuviestin 120 suomalaista viestinviejää voivat ostaa olympiasoihdun itselleen 370 eurolla.

Soihtujen hinta on hirvittänyt ja nolostuttanut viestin suomalaisjärjestäjiä. Asialle ei
kuitenkaan voida mitään: hinnan ovat päättäneet Ateenan olympiakisojen järjestäjät ja
kreikkalaiset.
”En voi ottaa hintaan kantaa, se on kansainvälisen olympiakomitean tasolla päätetty
asia. Me vain toteutamme niitä päätöksiä.
Mehän emme itse niitä soihtuja myy”, Suomen olympiakomitean viestintäpäällikkö Anna Sorainen sanoo.
Muinaiset olympialaiset olivat raakaa peliä

(Nelonen 28.06.2004)

Käsitys siitä, että vanhoina hyvinä aikoina
olympialaiset olivat jalojen urheilijoiden kunnialliset kilpailut, jossa ylväät urhot kisailivat
valkoisten temppeleiden lomassa rauhan vallitessa, on väärä.
Vanhan ajan olympialaiset olivat kovaääninen, haiseva, kaupallinen, läpipoliittinen ja
usein skandaalinkäryinen tapahtuma. Kerran
täysimittainen sotajoukkojen taistelu jopa
keskeytti kisat.
Kilpailijatkaan eivät olleet puhtoisia, kertoo
Würzbergin yliopiston klassisen arkeologian
professori Ulrich Sinn.
”Sopupelejä pelattiin, tuomareita lahjottiin,
ja usein osallistujat valehtelivat ikänsä päästäkseen kilpailemaan edullisempaan ikäluokkaan”.
Kisat pidettiin Zeuksen kunniaksi, joten huijaamista pidettiin jumalten loukkaamisena.
Niinpä rangaistuksetkin olivat ankaria.
”Itsensä öljynneet painijat joutuivat maksamaan sakkoja, ja juoksijoiden varaslähdöistä
rankaistiin ruoskaniskuilla”.
Menestynyttä urheilu-uraa osattiin jo muinoin käyttää ponnahduslautana politiikkaan.
Toisaalta tappiokin oli karvas. Monet häviäjät eivät koskaan palanneet kotikaupunkiinsa.
MM-kisojen mitalitoivot vaarassa menettää
apurahansa (Iltalehti 31.08.2004)
Suomen yleisurheilun ahdinkoon ei ole luvassa pikaista helpotusta, sillä moni huippuurheilija saattaa menettää apurahansa Ateenan romahduksen seurauksena. Tänä vuonna tukea saaneista huippu-urheilijoista esimerkiksi Arsi Harju ja Aki Parviainen ovat
tippumassa apurahalistalta.
Kiprusoff jätti tshekit nollille

(Iltalehti 31.08.2004)

Suomi sai unelma-alun jääkiekon World
Cupissa, kun Tshekki kaatui avausottelussa
puhtaasti 4–0. Calgary Flamesin maaginen
maalivahti Miikka Kiprusoff pelasi juuri maineensa mukaisesti ja jätti tshekit tylysti nollille.
Suomen esitys oli kautta linjan loistava. Liike, kaksinkamppailuvoima, aggressiivinen
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karvaus ja maalivahtipeli olivat ne aseet, joilla Tshekki lyötiin jään rakoon.

Suomi eteni maailmancupin välierään

”Meidän oli tarkoitus ottaa tila ja aika pois
vastustajalta ja siinä onnistuimme hyvin.
Muutaman kerran sieltä pääsi mies laidalta
vähän läpi, mutta muuten onnistuimme täydellisesti. Joukkue pelasi tosi hyvin. Oli mukava nähdä, että pelisysteemimme toimii”,
Kiprusoff sanoi.

Suomi voitti jääkiekon maailmancupin puolivälierässä Helsingissä Saksan 2-1 (0-0, 1-0,
1-1). Voitollaan Suomi varmisti ensimmäisenä joukkueena Euroopan-lohkossa maailmancupin välieräpaikan. Suomen jääkiekkomaajoukkue löi Saksan niukasti 2–1. Voittomaalin laukoi Mikko Eloranta reilut kolme minuuttia ennen pelin loppua. Leijonat kohtaa
lauantaita vasten yöllä St. Paulissa pelattavassa välierässä Pohjois-Amerikan lohkon
puolivälierän Venäjä - USA voittajan.

Suomi kukisti Saksan maailmancupissa

(Helsingin Sanomat 02.09.2004)

Suomi voitti Saksan maalein 3–0 Kölnissä
torstai-iltana pelatussa jääkiekon maailmancupin Euroopan-lohkon ottelussa.
Ottelun avausmaali syntyi ylivoimatilanteessa Kimmo Timosen laukauksesta, kun ensimmäistä erää oli pelattu 10.47. Teemu Selänne taituroi Suomen toisen maalin ajassa
31.27, jälleen ylivoimalla. Ottelun lopullinen
niitti oli Jere Lehtisen osuma Saksan maaliin
ajassa 55.38.
Otteluvoitolla Suomi varmisti kotiedun cupin
pudotusotteluissa. Alkulohkon viimeisessä
ottelussaan Leijonat kohtaavat lauantaina
Helsingissä Ruotsin.
Leijonat tasapelillä lohkovoittoon

(Yle Online 05.09.2004)

Suomi taisteli Ruotsista 4-4-tasapelin jääkiekon maailmancupin Euroopan alkulohkon
päätösottelussa. Helsingissä pelattu tasapeli
vei Leijonat Euroopan lohkon voittoon, joten
puolivälierissä vastaan asettuu Saksa. Suomi
kuittasi lohkovoiton tasapelillä Ruotsista.
Avauserässä päästiin heti maalien makuun,
kun Ville Peltonen siirsi Leijonat 1-0-johtoon
ajassa 1.39. Ossi Väänänen otti avausosumasta mallia ja vei kotijoukkueen 2-0-johtoon kolme minuuttia myöhemmin.
Ensimmäisessä erässä nähtiin yhteensä kuusi maalia. Saku Koivu taiteli Leijonien kolmannen osuman Jere Lehtisen ja Teemu Selänteen esityön päätteeksi (12.46). Ruotsin
maalitilin avasi Fredrik Modin, joka sytytti
punalampun Miikka Kiprusoffin takana ajassa
12.27.
Toisessa erässä Suomi meni 4-3-johtoon Olli
Jokisen täysosumalla. Leijonat saivat jäädytettyä Tre Kronorin peliä ja päätöserään lähdettiin yhden maalin johtoaseman turvin.
Ruotsi sai painettua kiekon Kiprusoffin maalille kolmannessa erässä. Ajassa 59.50 Tomas Holmström tasoitti ottelun 4-4:ään, kun
Ruotsi pääsi pelaamaan kahden miehen ylivoimalla Suomen puolustusalueella (Mikael
Tellqvist otettiin pois maalilta). Tasapelin jälkeen pelatun viiden minuutin jatkoajan aikana lisämaaleja ei nähty, joten Suomi kuittasin Euroopan lohkon voiton maailmancupissa.
Leijonat kohtaavat puolivälieräpelissä Saksan.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(Helsingin Sanomat 06.09.2004)

Suomi on viimeksi selviytynyt mannerten välisessä syksyn huipputurnauksessa välieriin
maailmancupin edeltäjässä Kanada-cupissa,
1991. Viimeksi maailmancupissa 1996 Suomi
karsiutui puolivälierässä Venäjää vastaan.
Leijonille historiallinen voitto

(Yle Online 11.09.2004)

Suomen kiekkomiehistö ylsi ensimmäisen
kerran maailmancupin/Kanada cupin finaaliin
kukistamalla välierissä USA:n maalein 2-1.
Olli Jokinen ja Saku Koivu tekivät maalit kolmannessa erässä. Saavutus on Leijonien
kiekkohistorian mittavin. Miikka Kiprusoff
johdatti torjunnoillaan Suomen maailmancupin loppuotteluun.
Leijonien taklaava ja suoraviivainen pelityyli
yllätti yhdysvaltalaiset. Varsinkin avauserässä USA-puolustajat olivat helisemässä puhtaiden taklausten kanssa.
Ottelu itsessään ei tarjonnut pelillisesti suurta näytöstä, koska molemmat joukkueet keskittyivät tarkkaan ja virheettömään puolustuspeliin. Suomelta kuitenkin upea nousi 0-1
–tappiotilanteesta 2-1-voittoon. Kunto ja
tahto olivat Suomen aseet ratkaisuhetkillä.
”Täytyy antaa arvoa Suomen pelisysteemille
ja puolustukselle. Jos Kiprusoff saa tällaista
taustatukea joukkueeltaan, loistaa hän melkoisella varmuudella ottelussa”, Yhdysvaltain
päävalmentaja Ron Wilson kehui.
Suomi kohtaa Kanadan jääkiekon maailmancupin loppuottelussa ensi keskiviikon vastaisena yönä.
Kanada voitti World Cup -finaalin 3-2

(Iltalehti 15.09.2004)

Suomi taisteli loppuun asti jääkiekon World
Cupissa. Lajin isäntämaa Kanada voitti kuitenkin finaalin kotikaukalossaan Torontossa
varhain aamulla Suomen aikaa maalein 3-2.
Suomen maaleista vastasivat Riku Hahl ja
Tuomo Ruutu.
TERVEYS
Suomen terveysmenot teollisuusmaiden alhaisimpia (Helsingin Sanomat 03.06.2004)
Suomi käyttää terveydenhoitoon vähemmän
rahaa kuin useimmat muut teollisuusmaat,
vaikka terveysmenot ovat meilläkin kääntyneet kasvuun vuosituhannen vaihteen jäl-

keen. Suomi kulutti vuonna 2002 terveydenhoitoon 7,3 prosenttia bruttokansantuotteestaan, kun OECD-maiden kansantuotteesta
kului samana vuonna terveysmenoihin keskimäärin 8,5 prosenttia. Tiedot ilmenevät
OECD:n keskiviikkona julkistetusta raportista.
Myöskin EU-maiden keskinäisessä vertailussa
Suomi sijoittuu häntäpäähän. Suomen tasolla on Irlanti, ja näiden kahden maan jälkeen
jäävät vain Puola, Slovakia ja Luxemburg.
Terveydentila Suomessa on hyvä suhteessa
terveydenhoitoon käytettyihin varoihin. Naisten terveys oli vuonna 2002 samalla tasolla
kuin EU-maissa keskimäärin. Sen sijaan suomalaisten miesten terveydentila on kehnompi kuin useimmissa muissa vanhoissa EUmaissa.
Terveydenhoidossa keskitytään yhä sairauksien parantamiseen, ei niiden puhkeamisen
estämiseen. Suomi käyttää ennaltaehkäisyyn
hieman enemmän varoja kuin teollisuusmaat
keskimäärin. Summa jää silti vain 3,6 prosenttiin terveysmenoista.
Suomessa myös lääkkeiden hinnat ovat kohonneet huomattavasti ripeämmin kuin
muissa teollisuusmaissa. Lääkkeiden hintatasoa kuvaava indeksi nousi 20 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2002. OECD:n tilastossa
ei näy vuonna 2003 voimaan tullut laki apteekkien velvollisuudesta vaihtaa reseptilääke halvempaan vastaavaan rinnakkaislääkkeeseen.
WHO: Suomalaisnuoret tupakoivat muita
enemmän (Helsingin Sanomat 04.06.2004)
Suomalaisnuoret tupakoivat enemmän kuin
monen muun maan nuoret. Maailman terveysjärjestön WHO:n selvityksessä pojista 22
prosenttia ja tytöistä 23 prosenttia kertoi
polttavansa päivittäin. Päivittäin tupakoivia
15-vuotiaita oli Suomessa neljänneksi eniten
niistä 31 maasta, joita tutkimuksessa käsiteltiin.
Tupakoinnin lisäksi suomalaisnuorten terveyttä syö hieman keskimääräistä yleisempi
ylipainoisuus. Pojista liikakiloja kantoi 17
prosenttia ja tytöistä 9 prosenttia. Suomalaisnuoret kuitenkin kokivat oman terveytensä keskimääräistä hieman paremmaksi.
Tutkimuksessa kysyttiin myös kondomin
käytöstä, jossa suomalaisnuoret olivat kansainvälisiä ikätovereitaan laiskempia. Suomalaisista tytöistä 59 prosenttia ja pojista 73
prosenttia kertoi käyttäneensä kondomia viimeisimmässä yhdynnässä. Esimerkiksi Kreikassa ja Espanjassa lähes 90 prosenttia 15vuotiaista sanoi käyttäneensä kondomia.
WHO:n tutkimuksen aineisto kerättiin vuonna 2002, siihen vastasi noin 162.000 koululaista. Suomesta tutkimukseen osallistui noin
5.400 nuorta.
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Tyttöjen itsetuhoinen käyttäytyminen lisääntynyt (Nelonen 28.06.2004)
Nuorten tyttöjen itsetuhoinen käyttäytyminen on lisääntynyt viime vuosina. Hälyttävään suosioon on noussut itsensä viiltely, jota tekevät eritoten 13-15-vuotiaat tytöt. Lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren mukaan viiltely on tyttöjen keskuudessa varsin tavallinen
tapa käsitellä omaa ahdistusta.
Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalla työskentelevä Cacciatore tapaa työssään lähes
viikoittain tyttöjä, joiden vasen käsivarsi on
viilloilla. Joskus käsivarret ovat paksuuntuneet, kun viiltoja on satoja monessa kerroksessa.
Cacciatore tähdentää, että viiltely on aina
hätähuuto, johon pitäisi puuttua: nuoret kaipaavat aikuista syliä, joka ottaa kiinni ja kysyy, mikä nuorta vaivaa.
Viiltely on nimenomaan tyttöjen oire. Pojilla
ahdistus purkautuu häiriköintinä ja väkivaltaisuutena muita kohtaan.
Itsensä viilteleminen on rankempi aste lävistysten jälkeen. Halu tehdä lävistyksiä ja viillellä itseään liittyvät siihen periaatteessa
normaaliin murrosiän vaiheeseen, jolloin lapsi alkaa prosessoida aggressiota ja itsenäisyyttä.
Itsemurhien määrä laskenut kolmanneksella

(Nelonen 10.09.2004)

Itsemurhien määrä on Suomessa selvässä
laskussa. Kymmenessä vuodessa itsemurhien määrä on laskenut tuhannesta viidestäsadasta noin tuhanteen. Pääsyynä määrän vähenemiseen pidetään masennuksen tunnistamisen ja hoidon selvää paranemista.
Kun vuosikymmen sitten Suomessa tehtiin
1.500 itsemurhaa, nykyään luku on jo tuhannen pinnassa. Silti Länsi-Euroopan maiden tasolle on vielä hieman matkaa. Suomessa itsemurhien vähentymistä on tapahtunut kaikissa ihmisryhmissä.
Kriisipuhelimeen tulevien puheluiden määrä
on lisääntynyt vuoden aikana kymmenellä
prosentilla. Itsemurhien määrä on kuitenkin
vähentynyt vuosikymmenen aikana kolmanneksella. Yhtenä syynä vähenemiseen on
juuri kriisiapu.
Tärkein syy itsemurhien vähentymiseen on
masennuksen havaitsemisen ja hoidon parantuminen. Kuitenkin vain joka toinen saa
hoitoa masennukseensa.
Suolistosyöpä joukkoseulontaan

(Yle Online 06.09.2004)

Suomessa aloitetaan tässä kuussa suolistosyövän joukkoseulonta, joka on ensimmäisiä
laatuaan maailmassa.
Postin mukana jaetaan tänä vuonna noin
5.000 ihmiselle asiasta kertova tiedote sekä
testi tarvittavine yksityiskohtaisine ohjeineen.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Joukkoseulonnalla pyritään löytämään syöpätapaukset niin varhaisessa vaiheessa, että
tauti on helppo hoitaa.
Ensi vaiheessa seulonta koskee 60-69-vuotiaita miehiä ja naisia runsaassa 20 kunnassa.
Suurista kaupungeista mukana on aluksi
Tampere. Ohjelma laajenee ensi vuonna uusiin kuntiin.
Vuosittain paksusuolen ja peräsuolen syöpiin
sairastuu lähes 2.500 suomalaista. Vuodessa
suolistosyöpiin kuolee noin tuhat ihmistä.
Tauti todetaan usein niin myöhään, että leikkaushoito ei enää riitä.
Tutkimus varoittaa vesikauhusta uusissa EUmaissa (Helsingin Sanomat 11.06.2004)
Vesikauhu on huomattavasti yleisempää uusissa EU-maissa kuin vanhoissa jäsenmaissa,
Ruotsin eläinlääketieteellinen laitos SVA varoitti torstaina. Ruotsissa vesikauhua ei ole
ollut sataan vuoteen. Suomessa ei ole havaittu yhtään supikoirien, kettujen tai koirien
rabiestapausta kymmenen viime vuoden aikana.
Baltiassa havaittiin viime vuonna yli 500 vesikauhutapausta kotieläimillä, Puolassa ja
Unkarissa satakunta. Villieläimillä kirjattiin
tuhansia tapauksia uusissa jäsenmaissa.
Vesikauhu on virustauti. Sen ensimmäiset oireet tulevat esiin, kun virus leviää aivoihin.
Tauti on kuitenkin oireeton jopa kahden viikon ajan. Ihmisellä tauti johtaa yleensä kuolemaan, jos tartunnan saanut potilas ei nopeasti saa hoitoa. Viime vuonna vesikauhu
aiheutti kuuden ihmisen kuoleman Euroopassa.
Suomalaisessa lampaassa scrapie-tauti

(Helsingin Sanomat 29.06.2004)

Suomessa on ensimmäisen kerran todettu
lampaassa scrapie-tauti. Sairastunut eläin on
pohjoissuomalainen, Suomessa syntynyt 8vuotias lammas, joka on kuollut tilalla. Kaikki
tilan sekä sitä lähellä olevien maatilojen
lampaat lopetetaan. Scrapieta on Suomessa
todettu vuohissa vuonna 2002.
Kuolleessa lampaassa oli taudin NOR 98
muoto, jota on eniten todettu Norjassa. Kyseistä muotoa esiintyy jonkin verran myös
muissa EU-maissa. Tauti esiintyy lammaskatraassa yleensä yksittäisenä tapauksena aiheuttaen usein molemminpuolista ontumista
lampaalla. Scrapieta voidaan epäillä taudin
oireiden perusteella, mutta diagnoosi pitää
aina vahvistaa tutkimalla kuolleen tai lopetetun eläimen aivot.
Scrapie kuuluu TSE-tauteihin (tarttuvat sienimäiset aivorappeumasairaudet), joista tunnetuin on naudoilla esiintyvä BSE-tauti eli
hullun lehmän tauti. Scrapie tarttuu pääasiassa emiltä jälkeläisille sekä ympäristön ja
eläinten välityksellä muihin lampaisiin tai
vuohiin. Scrapie voi saastuttaa tilan jopa
useiksi vuosiksi, sillä se on hyvin kestävä.
Taudin itämisaika on useiden vuosien pituinen.

Scrapien ei ole koskaan todettu aiheuttaneen ihmisen sairastumista. Taudin mahdollista yhteyttä BSE tautiin ei ole toistaiseksi
pystytty selvittämään.
Hinkuyskä lisääntynyt rajusti

(Helsingin Sanomat 28.06.2004)
Hinkuyskä on lisääntynyt rajusti alkuvuoden
aiana. Hinkuyskää aiheuttavaa Bordetella
pertussis -bakteeria löydettiin 718:lta henkiöltä, kun viime vuoden vastaavana aikana
taauksia todettiin 326. Myös viime vuoden
loppuvuoden hinkuyskäluvut olivat poikkeuksellisen korkeat. Hinkuyskään sairastuneista
suurin osa on kouluikäisiä lapsia.
Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston erikoistutkijan Tuija Leinon mukaan hinkuyskäbakteeria esiintyy Suomessa runsaammin 3–
4 vuoden välein, sillä hinkuyskäbakteerille
herkkiä lapsia kertyy ajan mittaan. Leinon
mukaan lasten sairastuminen johtuu lapsuusiässä annetun hinkuyskärokotteen tehon
heikkenemisestä. Leino arvelee hinkuyskäepidemian olevan kuitenkin jo talttumaan
päin.
Hinkuyskä on pienellä lapsella tappava tauti,
sillä alle puolivuotiaan vauvan henkitorvi on
kehittymätön, ja hinkuyskäbakteerin aiheuttama hinkukohtaus painaa sen lyttyyn. Ilman
tehohoitoa lapsi kuolee tukehtumalla.
Vuosina 1998–99 Suomessa kuoli hinkuyskään kolme alle kolmen kuukauden ikäistä
lasta. Alle kolmen kuukauden ikäisiä lapsia ei
kannata rokottaa hinkuyskää vastaan, sillä
lapsi ei pysty rokotteenkaan avulla juuri suojautumaan sairautta vastaan.
Lääkäreille uudet ohjeet ajokyvyttömyyden
ilmoittamisesta (MTV3 08.06.2004)
Lääkärien on syksystä lähtien ilmoitettava
poliisille, jos ajokortin hakijalla tai haltijalla
on ajokykyä heikentävä sairaus.
Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä lääkäreiden tulisi pitää ajokyvyttömyydestä ilmoittamisen kynnys melko korkeana.
Uusien säännösten mukaan lääkärien on
syyskuun alusta lähtien ilmoitettava poliisille,
jos ajokortin hakijan tai haltijan terveydentila on pysyvästi tai pysyväisluonteisesti heikentynyt.
Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti tänään
uudet ohjeet lääkärin ilmoitusvelvollisuuden
soveltamisesta. Niissä pidetään tieturvallisuuden kannalta ongelmallisina sairauksina
mm. päihderiippuvuutta ja äkillisiä tajunnan
häiriöitä aiheuttavia sairauksia. Sama koskee
vakavia ja eteneviä neurologisia sairauksia
kuten dementiaa.
Ilmoituskynnys haluttiin pitää korkeahkona,
jottei potilaiden hoitoon hakeutuminen kärsisi ja poliisien työ vaikeutuisi.
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Kännykkä tuhoaa spermaa

(Iltalehti 28.06.2004)

Huomenna
hedelmällisyysasiantuntijoiden
konferenssissa Berliinissä julkaistavan tutkimuksen mukaan miehillä, jotka kantavat
säännöllisesti matkapuhelinta vyöllään tai
housujensa taskussa on vertailuryhmään
nähden noin kolmannes vähemmän siittiöitä.
Tämä heikentää heidän suvunjatkamiskykyään merkittävästi.
Maksakirroosikuolemat yleistyneet Suomessa

(MTV3 08.06.2004)

Maksakirroosin aiheuttamat kuolemat ovat
yleistyneet Suomessa nopeaan tahtiin.
Kolmenkymmenen vuoden aikana maksakirroosiin kuolleiden suomalaisten määrä on
kuusinkertaistunut. Yleistymisen taustalla on
alkoholinkäytön kaksinkertaistuminen, Helsingin Sanomat kertoo.
Maksakirroosi on Suomessa muita Pohjoismaita yleisempi, mutta EU-maissa vain keskitasoa. Suomen lisäksi kirroosi yleistyy ItäEuroopan maissa, Tanskassa ja Britanniassa.
Suomessa noin joka viides alkoholisti saa vakavan maksavaurion. Vuonna 2002 vajaat
700 suomalaista kuoli alkoholin aiheuttamaan maksasairauteen.
Vuosittain jopa 250 keskeyttää armeijan
huumeiden takia (Yle Online 05.09.2004)
Vuosittain jopa 250 varusmiestä joutuu keskeyttämään palveluksensa huumeiden käytön takia. Määrä on pysynyt ennallaan viime
vuodet. Armeija haluaisi kaunistaa tilastoja
muun muassa etukäteiskontrollia kiristämällä.
Armeija ei pidä tilannetta ja keskeyttäneiden
määrää hyvänä. Se oletti, että vuodesta
2001 käytössä olleen huumestrategian myötä aineiden käyttö ja keskeytykset vähenisivät. ”Toisaalta kukaan ei tiedä, kuinka moni
olisi lopettanut, jos strategiaa ei olisi”, sanoo
pääesikunnan lääkintäkommodori Kyösti
Lehtomäki.

jeita löytyy erilaisiin hätä- ja onnettomuustilanteisiin, ja avunanto neuvotaan askel askeleelta.
Kesäkuun alusta alkaen toiminut sähköinen
palvelu sisältää ensiapuohjeita muun muassa
kolari- ja tulipalotilanteita varten, elottoman,
tajuttoman, tukehtuvan tai hukuksissa olleen
henkilön auttamiseksi sekä haavojen, nyrjähdysten ja puremien varalle.
Hätätilanteessa wapia tukevalla matkapuhelimella avataan yhteys Sonera Plazaan osoitteeseen wap.soneraplaza.fi, josta ensiapuohjeet löytyvät.
Vaikka ensiapusivusto palvelee monissa eri
tilanteissa, Punainen Risti muistuttaa kuitenkin, että parhaiten ensiaputaidot oppii harjoittelemalla.
Kondomitaksilla lähes 2 000 tilausta

(Suomen Sillan Uutisviikko 26/2004)
Pääkaupunkiseudun
kondomitaksitempaus
tuotti lähes 2.000 tilausta tai tiedustelua.
Kolme viikkoa kestäneen tempauksen aikana
varmuusvälineitä saattoi ostaa joko suoraan
autosta tai tilata kuljetuksen vaikkapa kotiovelle.
Juhannuksena päättyneen tempauksen tavoite oli tuoda kondomit näkyvästi esiin katukuvaan sekä luoda erityisesti nuorille mutkaton asenne kondomeja kohtaan.
TEKNOLOGIA
Vaisala Ateenan olympialaisten sääpalveluihin (Digitoday 13.08.2004)
Ateenan olympialaisten ja paraolympialaisten
sääpalveluista vastaava Kreikan meteorologian laitos on valinnut Vaisalan sääasemat,
tiedonkeruujärjestelmän ja luotauskaluston
sääpalvelujensa tuottamiseen.

Vaisalan toimittamat säähavaintojärjestelmät
ovat olleet käytössä aiemmin Sydneyn kesäolympialaisissa ja Salt Lake Cityn talviolympialaisissa.
Suomalaisrobotti seitsemänneksi kilpailussa

(Digitoday 13.08.2004)

Ranskassa, La Ferte Bernardin kaupungissa
järjestetyssä kansainvälisessä Eurobot 2004
–robotinrakennuskilpailussa Tampereen teknillisen yliopiston robottikerholaisten Roboteam sijoittui seitsemänneksi kilpailussa, jossa oli yli kaksisataa kilpailijaa.
Tämän vuoden kisateema oli 'Coconut Rugby'. 2x3 metrin kokoiselta pelikentältä robottien on määrä kerätä punaisia rugby-palloja ja saattaa ne vastustajan maaliin.
Kentän pinta on puuta ja koostuu keltaisista
ja oransseista neliöistä. Kentällä on vastustajan lisäksi kaksi vihreää palmua, jotka tönäisystä tiputtavat lisää palloja.
Tiimin robotti käyttäytyy itsenäisenä reaktiivisena järjestelmänä, joka toimii välittömästi
kulloistenkin ympäristöstään tekemiensä havaintojen perusteella priorisoimalla niitä. Konenäön avulla kyetään väistämään kentällä
olevia esteitä ja löytämään palloja.
Laidat ja vastustaja havaitaan infrapunasensoreilla ja mekaanisilla kytkimillä, oma sijainti pelikentällä tiedetään odometrian ja laserpaikannuksen avulla. Robotissa on käytössä seitsemänsadan megahertsin pc104tietokone compact flash -muistikortilla, jossa
ajetaan GNU/Linuxia.
Tiimiä sponsoroi Linux-ratkaisuihin keskittynyt SOT Oy.
Ecolanen kimppakyyti käyntiin Amsterdamissa (Digitoday 21.09.2004)

Kreikan meteorologian laitos (Hellenic National Meteorological Service) ja Vaisala solmivat vuonna 2002 sopimuksen 20 sääaseman
ja tiedonkeruujärjestelmän sekä luotauskaluston toimittamisesta.

Ecolane Finlandin kehittämään teknologiaan
perustuva uusi dynaaminen kimppakyytipalvelu "Easy-Rider" avattiin eilen Amsterdamissa. Palvelu yhdistää henkilökohtaisen liikkumisen vaatimukset viimeisimpään mobiilija maksuteknologiaan.

Tilaus suunniteltiin Ateenan Olympialaisissa
tarvittavien sääpalveluiden pohjalta. Sääasema-tiedonkeruujärjestelmä sekä luotauskalusto otettiin käyttöön vuonna 2003.

Yhteistyökumppanina palvelussa toimii Social
Traffic BV. Pilotissa on mukana useita lentoyhtiöitä, pankkeja sekä muita alueella toimiva yrityksiä.

Kaikki positiiviset tulokset ovat varusmiesten
testeistä. Nyt armeija miettii, miten etukäteistä kontrollia voitaisiin kiristää.

Olympialaisten säähavaintoverkko koostuu
kahdestakymmenestä Vaisalan sääasemasta,
jotka on sijoitettu urheilusuorituspaikkojen
välittömään läheisyyteen.

Lehtomäen mukaan aineiden käyttö varusmiespalveluksen aikana on erittäin suuri riski
käyttäjille ja muille. Sen takia seulan pitäisi
olla nykyistä tiukempi.

Asemien tuottama data tallentuu tiedonkeruujärjestelmäään, joka myös prosessoi kyseisen datan. Verkko rekisteröi vuorokaudessa noin 150.000 säähavaintoa.

Aluksi tuhannen käyttäjän pilottina alkava
palvelu laajenee ensi vuoden alussa kattamaan koko Hollanti. Tavoite on saada joka
seitsemäs työssäkävijä palvelun piiriin vuoden 2007 loppuun mennessä.

Ensiapuohjeet kännykkään

Olympialaisten ja paraolympialaisten päätyttyä Vaisalan toimittama säähavaintojärjestelmä siirretään osaksi Kreikan meteorologian
laitoksen perushavaintoverkkoa.

Puolustusvoimien huumestrategiassa painotetaan ennaltaehkäisevää työtä ja valistusta
sekä henkilökunnan koulutusta. Näkyvin
osuus on testit, joita on tehty vuodesta 2002
noin 4.000.

(Digitoday 03.06.2004)

Suomen Punainen Risti on toteuttanut yhdessä Soneran kanssa palvelun, jonka avulla
ensiapuohjeet saa suoraan kännykkään. OhPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Palvelua käytetään Ecolanen kehittämän älypuhelinohjelmiston avulla. Käyttäjä tekee
päätöksen osallistumisesta matkakohtaisesti.
Käyttäjä voi kunkin matkan kohdalla aina valita onko hän kuljettaja vai matkustaja.

24

Suomen sumu palkittiin Ranskassa

(Digitoday 03.06.2004)

Seinäjoen Teknologiakeskuksessa toimivan
FogScreen Inc:n sumuvalkokangas palkittiin
Interfaces-sarjan parhaana Laval Virtual
Awards –palkintojenjaossa Lavalissa Ranskassa.
Euroopan suurimmassa virtuaalitodellisuustapahtumassa valitaan vuoden parhaat virtuaalitodellisuusluomukset maailmassa. Tapahtumassa ei ole aiemmin palkittu suomalaisia.
Palkinto jatkoi alle vuoden ikäisen FogScreenin Inc:n näyttävää palkintosarjaa, johon
kuuluu Tasavallan presidentin InnoSuomi
2003 -palkinto Suomen parhaasta innovaatiosta.
Lavalin kuudennen kansainvälisen virtuaalitodellisuuskonferenssin toukokuussa FogScreen Inc julkisti toisaalla, Wired-lehden
NextFest-tapahtumassa San Franciscossa
uuden interaktiivisen sumunäytön, jolla voi
piirtää ja kirjoittaa ilmaan. Reuters, Science
Channel ja Discovery Channel huomioivat
FogScreenin NextFestissä.

kiaan 314 kunnalta ja kaupungilta. Loput
kunnista eivät pystyneet varmistamaan internet-sivujensa avaamisajankohtaa.
Lähtöselvitys ennakkoon tekstiviestillä

(Digitoday 06.09.2004)

Finnair kertoo aloittavansa lokakuussa ensimmäisenä maailmassa matkapuhelinpalvelun, joka tekee lähtöselvityksen ennakkoon
tekstiviestinä.
Suomalaisen Bookitin kansainvälisesti patentoituun keksintöön perustuva palvelu vaatii
asiakkaalta ainoastaan käyttöönoton ja sen
jälkeen tekstiviestiin vastaamisen aina ennen
lentoa.
Lähtöselvitys tekstiviestinä on Finnair Plus –
jäsenille tarjottava uusi palvelu, joka mahdollistaa kanta-asiakkaan siirtymisen suoraan lähtöportille ohi lähtöselvityksen silloin,
kun hän matkustaa käsimatkatavaran kanssa. Mikäli mukana on koneen ruumassa kuljetettavia matkatavaroita, ne jätetään lähtöhallin Baggage Drop -tiskille.

(Digitoday 21.09.2004)

Asiakas saa palvelun käyttöönsä päivittämällä Finnair Plus -profiilinsa joko internetissä
tai Finnair Plus -palvelukeskuksen avulla.
Profiilissa annetaan Finnairille lupa lähettää
lentomatkaa koskevia palveluviestejä tekstiviestinä matkapuhelinnumeroon. Kun jäsen
itse päivittää profiilitietonsa internetissä
15.9.-15.11., hänet palkitaan kertaalleen
500 Plus-pisteellä.

Seinäjoen teknologiakeskuksessa toimiva
Fogscreen sekä tietoturvayhtiö F-Secure
ovat pokanneet Euroopan komission myöntämän IST-palkinnon. Palkinto on myönnetty
vuodesta 1995 lähtien eurooppalaisille keksinnöille, jotka ovat teknisesti erityisen edistyksellisiä ja joilla on parhaat edellytykset
kaupalliseen menestykseen ja selkeä työllistävä vaikutus.

Kun palvelu on aktivoitu, matkalle lähtijä saa
aina ennen palvelun piiriin kuuluvan lennon
lähtöä matkapuhelimeensa lähtöselvitystekstiviestin. Finnair lähettää tekstiviestin aamulla lähteville lennoille edellisen illan aikana ja
iltapäivällä lähteville lennoille pari tuntia ennen koneen lähtöä. Istuinpaikka varataan
mahdollisuuksien mukaan profiilissa olevan
toivomuksen mukaisesti.

Kumpikin saa 5.000 euroa ja paikan IST-tapahtumaan Haagiin 15.-17. marraskuuta,
jolloin ratkeaa, mitkä kolme yritystä kahdestakymmenestä palkitaan IST Grand Prize –
tittelillä ja 200.000 euron summalla.

Asiakas vahvistaa lähtöselvityksen vastaamalla Finnairin lähettämään viestiin yhdellä
kirjaimella. Vahvistuksen jälkeen Finnair lähettää vielä matkapuhelimeen vahvistusviestin, jossa on tarvittavat tiedot lähtöportista
ja istuinpaikasta.

Yhtiön tuote esiteltiin viime viikolla myös
Washington Design Centerissä. Kesäkuussa
FogScreen nähdään New Orleansissa, Lontoossa ja Tokiossa.
Komissio palkitsi Fogscreenin ja F-Securen

Kaikilla kunnilla oma internet-palvelu

(Helsingin Sanomat 01.07.2004)

Jokaisella Suomen 444 kunnalla on nyt internet-palvelu. Ensimmäisenä omat kotisivut sai
vuonna 1994 Oulu. Vuonna 1994 internet-aikakauteen astui myös neljä muuta suomalaiskuntaa: Joensuu, Jyväskylä, Suolahti ja
Valkeakoski. Viimeisinä internet-sivut avasivat vuoden 2004 aikana kolme ahvenanmaalaiskuntaa Saltvik, Geta ja Lumparland.
Kuntaliiton keräämien tietojen mukaan lähes
kolmannes kunnista oli avannut internet-sivut vuoden 1996 loppuun mennessä. Innokkaimmin internet-sivuja rakennettiin vuosina
1996–1999, jolloin vuosittain yli 50 kuntaa
sai oman internet-palvelun. Yli puolet kunnista ja kaupungeista oli astunut internet-aikaan vuosituhannen vaihteessa. Tiedot nettipalveluiden avaamisvuodesta on saatu kaikPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Lähtöselvitysviestin piirissä ovat kaikki Helsingistä ja Tukholmasta lähtevät Finnairin
kansainväliset reittilennot, kun matkan lentolippu on lunastettu ja varauksessa on Finnair Plus -numero.
Lähtöselvitystekstiviestiä ei lähetetä silloin,
kun matkaan liittyy jatkolento tai lento lähtee muualta kuin Helsingistä tai Tukholmasta.
Palvelun kehittämiseen Finnairille ovat osallistuneet Bookitin lisäksi Aerosystems ja Elisa.
Matkapuhelimien haittavaikutuksista ei näyttöä (Helsingin Sanomat 22.09.2004)

ta terveydelle ei ole olemassa tieteellistä
näyttöä, jos säteilymäärä on kansainvälisten
ohjearvojen alapuolella. Suomen, Ruotsin,
Norjan, Tanskan ja Islannin säteilyturvaviranomaiset julkistivat asiasta yhteisen kannanoton tiistaina.
Joidenkin selvitysten mukaan jopa ohjearvot
alittava säteily voi aiheuttaa biologisia vaikutuksia ihmisille. Pohjoismaiset viranomaiset
ovat kuitenkin yhtä mieltä, että säteilyn on
ylitettävä kansainvälisesti määrätyt ohjearvot, ennen kuin sitä voidaan pitää haitallisena terveydelle. Viranomaiset muistuttavat
myös, että edes kaikki biologiset vaikutukset
eivät välttämättä ole haitallisia ihmisille.
Säteilyviranomaiset muistuttavat kuitenkin,
että kännyköiden käytön ollessa näin laajaa
hyvinkin pienestä riskistä voi olla seurauksia
terveydelle. He suosittelevat ihmisiä käyttämään hands free -laitteita, jotta pään alue ei
altistu säteilylle niin paljon. Viranomaiset
muistuttavat myös, että alan tutkimusta on
seurattava tarkasti jatkossakin.
Yhä useampi alle 15-vuotias omistaa matkapuhelimen (Digitoday 11.08.2004)
Viimeisen vuoden kuluessa matkapuhelinmarkkinat ovat kasvaneet lasten ikäryhmässä lähes 15 prosenttia. Nykyään alle 12 vuotiaista noin 75 prosenttia ja 13-15 vuotiaista
noin 85 prosenttia omistaa matkapuhelimen.
Tilanne käy ilmi Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksikön vuosina 2000-2004 tekemästä pitkittäistutkimuksesta. Lasten matkapuhelinten omistus oli vakiintunut 2000luvun alusta aina tähän vuoteen ja nyt havaittu markkinoiden kasvu olikin hienoinen
yllätys.
Vaikka yhä useampi lapsi omistaa puhelimen, eivät lasten puhelinlaskut kuitenkaan
ole kasvaneet. Tämä johtuu tutkijoiden mukaan sekä saldorajoituksista että operaattoreiden tarjoamasta ilmaisesta puheajasta.
Saldorajoitukset ovat alle 12-vuotiailla keskimäärin noin 15 euroa ja 13-15-vuotiailla 20
euroa.
Viimeisen vuoden ajan operaattorit ovat tarjonneet liittymän vaihtajille ilmaista puheaikaa. Tämä näkyy myös liittymää vaihtaneiden puhelinlaskusta, joka on keskimäärin 1,5 euroa pienempi kuin liittymää vaihtamattomien.
Ilmaista puheaikaa on annettu yleensä kymmenen euroa kuukaudessa, joten sitä hyödyntävät lapset ja nuoret käyttävät kokonaisuutena aikaisempaa enemmän rahaa puheluihin ja tekstiviesteihin.
Kun ilmainen puheaika loppuu, on mielenkiintoista nähdä kasvavatko laskut, vai joutuvatko lapset ja nuoret vähentämään puhelimen käyttöä, tutkijat huomioivat.

Pohjoismaiden
säteilyturvaviranomaisten
mielestä matkapuhelimien haittavaikutuksis-
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Kännykällä voi soittaa lentokoneessa vuonna
2006 (Digitoday 17.09.2004)

mat tiukat standardit, sanoo Egetin toimitusjohtaja Lauri Gorski.

Matkapuhelinten käyttö lentokoneessa tulee
mahdolliseksi Airbusin lentokoneissa vuonna
2006. Airbus testasi A320-koneessa uutta
tekniikkaansa ja totesi, etteivät kännykät
häirinneet lentokoneen navigointijärjestelmiä.

Suomi Euroopan kärjessä kännykkänumeroiden siirrossa (Digitoday 21.09.2004)

Uutta tekniikkaa oli kehittämässä myös Icarelink. Laitteet ja ohjelmat ovat prototyyppivaiheessa. Airbus käytti testeissä pientä tukiasemaa, josta puhelut kulkeutuivat Globalstarin satelliittiverkon kautta maanpäällisiin
puhelinverkkoihin.
Airbus, sveitsiläinen SITA ja yhdysvaltalainen
Tenzing ilmoittivat heinäkuussa perustavansa uuden yrityksen, joka alkaa tarjota lentokoneessa soittamisen mahdollistavaa tekniikkaa lentoyhtiöille.
Kämmenmikroja ja muita langattomia laitteita testattiin erikseen A340-600 -koneessa.
Testit huipensivat German Aerospace Center
DLR:n kaksi vuotta kestäneen tutkimuksen.
Testeissä kokeiltiin Web-selailua, sähköpostia ja vpn-yhteyttä wlan- ja bluetooth -yhteyksien avulla.
Raaputusarpa tulee mms-puhelimiin

(Digitoday 24.08.2004)

Suomalainen digitaalisiin peliteknologiaratkaisuihin erikoistunut European Game & Entertainment Technology Ltd Ab (Eget) on
toimittanut maailman ensimmäisen kännykässä toimivan mms-raaputusarvan Ruotsin
valtakunnalliselle pelioperaattorille Sperospel.se:lle.
Uusi mms-raaputusarpa ei vaadi pelaajalta
kallista älypuhelinta vaan raaputusarvan voi
tilata tekstiviestillä. Mikä tahansa matkapuhelin, jolla voidaan vastaanottaa mms-viestejä sopii tarkoitukseen.
Raaputusarvan voi saada kännykkäänsä
myös kestotilauksena säännöllisesti toimitettuna tiettynä päivänä ja kellon aikana tai sen
voi tilata toimitettavaksi jotain erikoistilaisuutta varten.
Arvan sisältävän mms-viestin avaaminen
vastaa yksinkertaisen tekstiviestin avaamista. Myös itse raaputusarvan ”raaputus” on
täysin automatisoitu, joten pelaajan ei itse
tarvitse seurata monimutkaisia proseduureja
päästäkseen pelissä eteenpäin.
Sperospel.se:lle toimitetut kaksi mms-raaputusarpaa ovat “Femman” ja “Sperolotten”.
Nämä klassiset raaputusarvat ovat olleet pelattavissa jo aikaisemmin Sperospel.se internet-sivustoilla.
”Mms-pelitoimituksen lisäksi olemme jo aikaisemmin toimittaneet Egetin WinOn –pelialustan ja useita pikapelejä Sperospel.se:lle.
Olen erittäin ylpeä, että jälleen kerran Eget
pystyi täyttämään Ruotsin rahapelien valvonnasta vastaavien viranomaisten asettaPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomalaiset ovat jääkiekon lisäksi kivunneet
jälleen huipulle myös toisessa leipälajissaan
eli kännykänkäytössä. Tällä kertaa suomalaiset ovat Euroopassa ylivoimaisesti innokkaimpia hyödyntämään numeroiden siirrettävyyttä operaattorivaihdoissa.
Siirtoja hallinnoivan Numpacin mukaan Suomessa vaihdettiin ensimmäisen vuoden aikana noin 1.070.000 kännykkäliittymää operaattorilta toiselle niin, että puhelinnumero
säilyi ennallaan.
Peräti 21 prosenttia liittymänhaltijoista on
siis vuoden aikana muuttanut teleyhtiötään.
Kaikkiaan liittymiä on Suomessa noin 4,8
miljoonaa.
Suomi on siirtoinnossa aivan omaa luokkaansa Euroopassa. Monissa maissa siirrettävyys on toteutettu muutamaa vuotta ennen Suomea, ja esimerkiksi Tanskassa ensimmäisen vuoden aikana vain viitisen prosenttia kännykänkäyttäjistä käytti vaihtomahdollisuutta.
Viestintäviraston viestintäverkkoasiantuntijan
Pekka Sillanmäen mukaan lähimmäksi Suomea on päässyt Euroopassa Norja, missä viitisentoista prosenttia kännykkänumeroista
on siirtynyt parin vuoden aikana uudelle
operaattorille.
Maailmanennätykseen Suomi tuskin kuitenkaan yltää, sillä Taloussanomissa haastatellun Sillanmäen mukaan Hongkongissa 80
prosenttia kännykänkäyttäjistä vaihtoi operaattoria ensimmäisen kolmen vuoden aikana.
Numeronsiirtoihin eri maissa perehtynyt Sillanmäki löytää Suomen muita maita korkeampaan vaihtointoon selkeän syyn: kytkykauppakiellon. Suomessa operaattorit eivät
voi kaupata liittymää ja kännykkää yhdessä,
kun monissa muissa maissa tämä on normaali kauppatapa.
”Muualla suurin osa liittymäsopimuksista
tehdään määräaikaisesti, tyypillisesti kahdeksi vuodeksi, ja silloin saa kännykän ilmaiseksi. Sinä aikana liittymää ei voi siirtää”, Sillanmäki sanoo.
Suomen kilpailutilanne on myös ollut siirrettävyyden aloittamisen jälkeen poikkeuksellisen tiukka.
”Uusia palveluoperaattoreita on tullut markkinoille, mikä on kiristänyt kilpailua varsin
kovaksi”.
Suomalaisten vaihtointo ylitti roimasti kaikki
ennakkoarviot. Vielä muutamaa kuukautta
ennen uudistusta alalla uskottiin yleisesti, että Suomessa vaihtuu ensimmäisen vuoden
aikana noin 100.000 liittymää.

Liikenne- ja viestintäministeriö pohtii parhaillaan yhdessä operaattoreiden kanssa, pitäisikö kytkykauppa sallia Suomessakin. Mikäli se
toteutuu, vaihtointo saattaa laantua Suomessakin.
Uusi puhuva matkapuhelin opastaa näkövammaisia (Ilta-Sanomat 08.06.2004)
Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT on
kehittänyt puhuvan ja puhetta ymmärtävän
opastusjärjestelmän matkapuhelimeen. Järjestelmä auttaa etenkin joukkoliikenteen
käytössä, mutta sisältää myös muita toimintoja ja tietopalveluita.
Järjestelmä on yhteydessä muun muassa
bussi-, juna-, ja raitiovaunureitteihin ja –aikatauluihin, katutyötietoihin sekä uutis- ja
sääpalveluihin. Matkan suunnittelun lisäksi
järjestelmä kykenee opastamaan pysäkille ja
kertomaan kulkuneuvon liikkeistä. Järjestelmään voi myös tallentaa kulkureitin muutaman metrin tarkkuudella.
VTT:n mukaan järjestelmä ei korvaa valkoista keppiä ja opaskoiraa, vaan täydentää niiden käyttöä.
Asikkalan ja Sysmän voi kohta ladata kännykkään (MTV3 21.06.2004)
Pian starttaavassa pilottihankkeessa matkapuhelimen välityksellä voi tutustua kuntien
palveluihin ja tapahtumiin tai varata vaikkapa mökin keskisuomalaisen järven rannalta.
Kaksi pientä Päijät-Hämeen kuntaa, Asikkala
ja Sysmä, ovat palveluineen pian ladattavissa kännykkään.
Pilottihanke alkaa elokuussa ja jatkuu ensi
vuoden loppuun. Palvelu on suunnattu lähinnä kesäasukkaille, ja tarjolla on tietoa muun
muassa erilaisista tapahtumista, aukioloajoista, kuntien terveydenhuollosta ja eläinlääkäreistä.
Asikkalan ja Sysmän tavoitteena on olla tienraivaajina uusien monikanavaisten sähköisten palvelujen saralla. Molemmat kunnat
ovat satsanneet hankkeeseen 7000 euroa.
Muu rahoitus on saatu kahden muun matkailuhankkeen kautta. Tavoitteena on lisätä järvialueiden yritysten kilpailukykyä.
Taskupalvelu toimii kännyköissä, joissa on
wap- ja gprs-asetukset. Pilottivaiheessa palvelu on maksutonta, ainoastaan linkin tilaaminen maksaa yhden euron.
Suomen avaruustutkimuksen historiasta kirja

(DNA Internet 02.06.2004)

Suomi julkaisee ensimmäisenä Euroopan
avaruusjärjestön (ESA) maista avaruustutkimushistoriikin. Dosentti Ilkka Seppisen kirja Suomalaisen avaruustutkimuksen historia
julkistetaan tänään puoliltapäivin Helsingin
Säätytalolla.
Myös muiden ESA:n maiden on tarkoitus julkaista omat historiateoksensa myöhemmin.
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Teoksesta selviää, että suomalainen avaruustutkimus on aina ollut tiukasti sidoksissa
politiikkaan ja talouteen sekä kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön.

Ulkomailla syntynyt suomalaismies tavoitettiin Tampereella. Hän oli lähettänyt viruksensa Elisan asiakaspalveluun mukamas laskua
koskevana kyselynä.

Avaruuden havainnoinnin juuret ovat 1800luvun alussa, mutta varsinainen avaruustutkimus on päässyt Suomessa vauhtiin vasta
viime vuosikymmeninä.

Yle Q:n radiouutisten mukaan virus ei ehtinyt aiheuttaa paljoa vahinkoa. Vain yhden
henkilön tiedostot tuhoutuivat väliaikaisesti.

Turku sai miljoonien arvoisen avaruusurakan

(Helsingin Sanomat 29.06.2004)

Maailman suurin kuljetuslentokone toi tiistaina Ranskasta Turkuun kaksi suurta avaruuspeiliä, jotka kuljetettiin hiottavaksi Tuorlan observatoriossa toimivan Opteon tiloihin
Piikkiöön.
Suurempi peileistä on läpimitaltaan 3,5 metriä ja siitä tulee hionnan jälkeen Herschelsatelliitin pääpeili. Herschel on Euroopan
avaruusjärjestön Esan miljardiluokan satelliittihanke.
Turun yliopiston dosentin Aimo Sillanpään
mukaan peilin hionta ja kiillotus ovat ylivoimaisesti tärkein avaruusteknologinen hanke,
johon suomalaiset ovat päässeet kiinni. Satelliitti laukaistaan 1,5 miljoonan kilometrin
päähän vuonna 2007.
Tehtävän rahallinen arvo nousee miljooniin
euroihin. Hankkeeseen liittyy myös paljon
arvovaltaa, sillä myös Yhdysvaltain Nasa oli
kiinnostunut hankkeesta.
Nokian matkapuhelimille tehtiin mobiilimato
(Taloussanomat 15.06.2004)
Venäläinen Kaspersky Labs kertoi maanantaina löytäneensä ensimmäisen Symbiankäyttöjärjestelmissä leviämiseen pystyvän
verkkomadon. Mato on viruskirjoittajaryhmän esimerkkikoodi, eikä sitä ole laskettu
liikkeelle.
Kaspersky Labs sanoo Cabir-madon toimivan
ainakin Nokian Symbian-puhelimissa ja mahdollisesti myös muiden valmistajien Symbiania käyttävissä päätelaitteissa.
Kaspersky Labsin mukaan Cabir-mato välittyy matkapuhelimesta toiseen muun muassa
Nokian matkapuhelin pelien käyttämänä SIStiedostona. Käyttäjälle haittatiedosto näkyy
Caribe Security Manager -työkaluna.
Jos tiedoston avaa, mato aktivoituu ja käynnistyy jatkossa aina, kun puhelin kytketään
päälle. Cabir-mato leviää bluetooth-yhteyden
avulla. Mato lähettää kopion itsestään saastuneen matkapuhelimen lähistöltä löytyviin,
avoimiin bluetooth-puhelimiin.
Ensimmäinen suomalainen viruskirjoittaja
nalkkiin (Digitoday 30.06.2004)
Keskusrikospoliisi on saanut kiinni ensimmäisen Suomessa ja suomenkielellä lähetetyn
viruksen tekijän, Helsingin Sanomat kertoo
verkossa.
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MUUT UUTISET
Ylen Radio Finland katoamassa radioaalloilta

(Helsingin Sanomat 08.06.2004)

Yleisradio aikoo lopettaa ulkosuomalaisille
tarkoitetun radiokanavan Radio Finlandin perinteiset lyhyt- ja keskiaaltolähetykset. Lähetyksiä voisi kuunnella enää joko satelliitin välityksellä tai maksullisesti internetistä. Nykyisin Radio Finlandin lähetyksiä kuunnellaan
pääsääntöisesti lyhyt- ja keskiaaltolähetyksiä
vastaanottavista maailmanradioista.
"Päätöstä ei ole vielä tehty, mutta lopettaminen on vakavan tarkastelun kohteena", sanoo ohjelmajohtaja Heikki Peltonen Ylestä.
Hallintoneuvoston käsittelyyn Radio Finlandin kohtalo tulee ilmeisesti syksyllä. Radio
Finlandin ohjelmien jakelun supistamisen
syynä on kulujen karsinta. Radio Finlandin
lähetyskulut ovat vuodessa 3,4 miljoonaa
euroa.
Aikaisemmin Yleisradio on jo lopettanut lähes kaikki vieraskieliset lähetykset ulkomaille. Pari vuotta sitten tehtyä päätöstä perusteltiin sillä, että Yle haluaa keskittyä ulkomailla asuvia suomalaisten palvelemiseen.
"Suunnitelmissa ei ole kuitenkaan kokonaan
lopettaa ulkosuomalaisten palvelemista",
Peltonen sanoo.
Suomen kirkko ulkomailla huolissaan Yleisradion ulkosuomalaispalveluista
(Kirkon tiedotuskeskus 16.09.2004)
Suomen Merimieskirkko ja Suomen ev.-lut.
kirkon Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön
toimisto ovat huolestuneina seuranneet
Yleisradion suunnitelmia vähentää ulkosuomalaisille kohdennettua palvelua.
Yleisradion ulkosuomalaisille kohdistetut radio- ja TV-lähetykset muodostavat yhteyden
kotimaahan ja sen kulttuuriin tavalla, joka
tukee ulkomailla liikkuvien ja asuvien suomalaisten identiteetin säilymistä ja ajantasaisena pysymistä. Tämä on kansakuntamme
yhteisten etujen mukaista. Yleisradion itsensä tekemien tutkimusten mukaan ohjelmien
lähettäminen suomalaisille maailmalla nauttii
suomalaisten kannatusta julkisen palvelun
tehtävänä.
Yleisradiossa oli harkittu ja valmisteltu varsin
pitkälle meneviä suunnitelmia ulkosuomalaisten ja tilapäisesti maailmalla olevien suomalaisten radiopalvelujen supistamisesta lähivuosina. Palvelut jäisivät vain satelliitteihin
tai internetiin. Niiden vastaanotto on kuitenkin usein vaikeaa tai mahdotonta, ja joka tapauksessa kalliimpaa kuin radion kuuntelu.

Ulkosuomalaisten palvelu (Radio Finland) on
Yleisradion viimeisiä monopolialueita. Ulkomailla ei muita päivittäisiä suomenkielisiä radioita ole, lukuun ottamatta Ruotsia ja pientä osaa Espanjaa.
Ulkomailla asuvalle tai liikkuvalle suomalaiselle radio on väline, joka tavoittaa myös
helposti vaikeidenkin yhteyksien takaa. Radion tarjoaminen vapaasti eetterin kautta, ilman käyttömaksuja ja välikäsiä on jatkamisen arvoinen asia.
Useimmat Euroopan maat tarjoavat televisio-ohjelmaa ulkomaille vapaasti toisin kuin
TV Finlandin kohdalla on. Suomessa tulisi
pyrkiä tarjoamaan TV-ohjelmaa ulkomaille ilman maksukortteja.
Suomen Merimieskirkko ry ja Suomen ev.-lut
kirkon Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön
toimisto liittyvät muiden ulkosuomalaisjärjestöjen kanssa tukemaan Yleisradion ulkosuomalaisille kohdistettujen palvelujen säilyttämistä ja vahvistamista. Yleisradion tulee
edelleenkin tarjota julkisen palvelun vaihtoehto kalliille matkaviestimille maailmalla, kirkon ulkosuomalaistyöstä vedotaan.
Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet kirkon ulkosuomalaistyön sihteeri Olli-Pekka Lassila ja
Suomen Merimieskirkon pääsihteeri Sakari
Lehmuskallio.
Runoilija Eila Kivikk'aho kuollut

(Helsingin Sanomat 22.06.2004)
Runoilija Eila Kivikk'aho (Eila Sammalkorpi)
on kuollut. Yksi Suomen arvostetuimmista
lyyrikoista kuoli 21. kesäkuuta Helsingissä
83-vuotiaana. Kivikk'aho sai teoksistaan ja
suomennoksistaan useita valtionpalkintoja.
Kivikk'ahon esikoiskokoelma Sinikallio ilmestyi 1942. Sota-ajan ja pakolaisuuden kokemukset ovat hänen runojensa tunnepohjaa
myös kokoelmissa Viuhkalaulu (1945) ja Venelaulu (1952) Toisaalta siihen kuuluu myös
jokapäiväisen elämän sinnikkyys ja huumori.
Herkkä kielenkäyttö ja tiivis rakenne jatkavat
Otto Mannisen lyriikan perinnettä, jota Kivikk'aho arvosti. Mitallisesta ja loppusoinnullisesta runosta kiinnostuneen Kivikk'ahon ilmaisuun tuli myös uusia piirteitä, kuten puheenomaisuus.
Kivikk'ahon Koottujen runojen (4. uudistettu
painos 2001) jälkisanoissa Mirjam Polkunen
kirjoittaa, että "Kivikk'aho on perinteen viimeisiä mestareita ja modernin ensimmäisiä".
Presidentti Halosesta kunniatohtori Nicaraguassa (Suomen Sillan Uutisviikko 20/2004)
Presidentti Tarja Halonen matkusti sunnuntaina Kaakkois-Nicaraguaan. Hän on ensimmäinen valtiojohtaja, joka vierailee Karibian
rannikon autonomisella alueella. Halonen
tapaa Bluefieldsin kaupungissa Nicaraguan
autonomisten alueiden nokkamiehiä. Paikallinen Uraccan yliopisto on tehnyt samalla
Halosesta ensimmäisen kunniatohtorinsa.
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Suomi on tehnyt alueella kehitysyhteistyötä
yli 20 vuotta. Viime vuonna Suomen tuki Nicaragualle oli noin 6,5 miljoonaa euroa. Kehitysyhteistyö keskittyy maaseudun kehittämiseen, lisääntymisterveyteen ja kuntakehitykseen. 5,2 miljoonan asukkaan Nicaragua
on Latinalaisen Amerikan toiseksi köyhin
maa.
Halonen on maailman 31. vaikutusvaltaisin
nainen (Suomen Sillan Uutisviikko 32/2004)

Halonen ojensi lämpimästi Bushia

Yli 4.000 suomalaista saanut turvakiellon

Presidentti Tarja Halosen ja presidentti
George W. Bushin lämpimät välit heilahtivat
eilen huippulukemiin Naton huippukokouksessa Istanbulissa Turkissa. Kesken kokousedustajien ryhmäkuvauksen George W. Bush
pyysi Tarja Halosta varmistamaan, että hänen kravattinsa on suorassa, johon Halonen
suostui.

Jo yli 4.000 suomalaista pitää omaa tai perheensä elämää niin uhattuna, että he ovat
hakeneet ja saaneet niin sanotun turvakiellon. Turvakielto merkitsee sitä, että ihmistä
koskevia tietoja saa antaa väestötietojärjestelmästä vain muutamien viranomaisten
käyttöön.

(Iltalehti 30.06.2004)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on arvioitu varsin korkealle arvovaltaisen Forbestalouslehden maailman vaikutusvaltaisimpien
naisten listalla. Sadan naisen listalla Halonen
oli sijalla 31. Listan ykkösenä on presidentti
Bushin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja
Condoleezza Rice.

”Minä kerroin Bushille, että meillä on jo poliittinen satiiriohjelma jossa minä korjaan
mieheni solmiota, joten pyysin häntä vahvistamaan, että tämä solmionkorjaaminen tapahtui hänen pyynnöstään”, selvitteli Halonen tapahtumaa myöhemmin.

Halosen taakse jäivät mm. monet kuninkaalliset. Hollannin kuningatar Beatrix jäi sijalle
35, Espanjan kuningatar Sofia oli sijalla 39 ja
Ruotsin kuningatar Silvian sijoitus oli 68. Jordanian kuningatar Noor oli sijalla 83.

(Nelonen 15.06.2004)

Paavo Lipponen sai harvinaisen kunniamerkin (Ilta-Sanomat 15.07.2004)
Pieni Sofia Lipponen pääsi äidin syliin, kun
Ranskan Suomen suurlähettiläs JeanJacques Subrenat ylisti Paavo Lipposen pitkäjänteistä työtä Euroopan hyväksi.
”Tämä on suuri päivä minun elämässäni”,
Paavo Lipponen totesi Ranskan suurlähetystössä pitämässään kiitospuheessa.
Suurlähettiläs luovutti eduskunnan puhemies
Paavo Lipposelle Ranskan kunnialegioonan
suurupseerimerkin. Aiemmin vain jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth on saanut Ranskan
presidentin myöntämän korkea-arvoisen
kunniamerkin valtiovierailuilla myönnettyjä
ansiomerkkejä lukuun ottamatta.
Halonen esitteli raporttiaan ILO:lle

(Ilta-Sanomat 07.06.2004)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen esitteli
tänään Kansainvälisen työjärjestön ILO:n
vuosittaiselle työkonferenssille maailmankomission loppuraporttia, jonka valmistelusta
hän on vastannut yhdessä Tansanian presidentti Benjamin Mkapan kanssa. Raportin
käsittely on yksi Geneveen 10 päiväksi kokoontuneen konferenssin keskeisimmistä
asioista.
Raportilla pyritään vahvistamaan työjärjestön asemaa ja kehittävän välineitä maailmantalouden globalisaatiota koskevien ongelmien vähentämiseksi. Sen käsittelyyn
osallistuu useita valtioiden päämiehiä sekä
valtuuskuntia.
Halonen kiitteli puheessaan etuoikeuttaan
osallistua kahden vuoden ajan kansainväliseen yhteistyöhön, jossa sekä työntekijöiden
että työnantajien edustajat osallistuvat samanarvoisina hallitusten edustajien kanssa.
Tämä on Halosen mukaan ILO:n erityinen
vahvuus ja antaa järjestön päätöksille ja toimille poikkeuksellisen vahvan oikeutuksen.
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Kaksikielisten mieli vetreämpi
Kaksikielisillä aikuisilla on vetreämpi mieli
kuin yksikielisillä, käy ilmi tuoreesta psykologian alan tutkimuksesta. Kaksikielisyys vaikuttaa tutkimuksen mukaan myös aivojen
reaktionopeuteen.
Kanadalaistutkimuksessa ainoastaan englantia puhuvien aivot rappeutuivat ikääntyessä
nopeammin kuin englantia ja joko ranskaa
tai tamilia puhuvilla.
Tutkijoiden mukaan kahden kielen välillä
pallottelu pitää aivotoiminnan joustavana.
Tutkimus tehtiin Yorkin yliopistossa Kanadassa. Tutkimustulos julkaistiin Health and
Science –lehdessä.
Adoptiolasten määrä halutaan kaksinkertaistaa (MTV3 04.07.2004)
Väestöliitto vaatii adoptioiden kaksinkertaistamista. Tällä hetkellä Suomeen adoptoidaan
250 lasta vuodessa.
Käytännössä adoptioiden lisääminen on lähes mahdotonta, sillä byrokratian hoitoon ei
ole riittävästi järjestöjä eikä työntekijöitä.
Myös kohdemaiden kanssa voi olla hankaluuksia.
Suomella on adoptiosopimuksia mm. Kiinan,
Venäjän, Thaimaan, Kolumbian ja Etelä-Afrikan kanssa. Kohdemaita on vaikea saada lisää. Esimerkiksi Romania yrittää EU-kelpoiseksi kieltämällä orpojensa adoptoinnin ulkomaille.
Tällä hetkellä Suomeen adoptoidaan vain
250 lasta vuodessa. Pari vuotta sitten pakollisen adoptioneuvonnan kysyntä räjähti käsiin. Nyt kunnat ovat tehneet sopimuksia järjestäjien kanssa, mutta adoptio on yhä vaikeampaa. Pelastakaa lapset ry:n adoptioneuvonnassa on nyt lähes tuhat perhettä.
Sen lisäksi Interpedialla ja Helsingin kaupungilla on omat jononsa.
Suomessa on tällä hetkellä 2300 adoptiolasta.

(Helsingin Sanomat 27.09.2004)

Turvakieltoja ovat saaneet erityisesti poliisit
ja muut viranomaiset, terveydenhuollon ammattilaiset ja naiset, joita entiset miehet vainoavat ja ahdistelevat. Jos turvakieltoa ei
ole, kuka tahansa voi kerätä melkoisen määrän tietoa vaikkapa naapuristaan erilaisia
palveluita ja muita avoimia tietolähteitä
käyttäen. Tietojen kerääminen vaatii tosin
hieman vaivannäköä ja saattaa maksaa
muutaman euron.
Verotoimistossa voi käydä katsomassa esimerkiksi kenen tahansa palkka- ja pääomatulot, rakennusvalvontavirastossa näkee
asunnon pohjapiirustuksen, maistraatista
avioehdon sisällön ja Helsingin pörssistä osakesalkun sisällön. Myös käräjäoikeuksista
löytyy paljon julkista tietoa.
Suomalaiset ja ruotsalaiset eivät helpolla anna puhelinnumeroaan

(Digitoday 22.06.2004)

TeliaSoneran ja tutkimusyhtiö Cintin pohjoismaisen tutkimuksen mukaan yli puolet suomalaisista ja ruotsalaista epäröivät antaa kotipuhelinnumerojaan. Sen sijaan tanskalaisista ja norjalaisista vain 20-30 prosenttia epäröi numeronsa antamista.
Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten
lankapuhelinten käyttöä. Ruotsalaiset ovat
vieläkin suuria lankapuhelimien käyttäjiä. He
keskustelevat lankaverkon kautta henkilökohtaisista asioistaan ja tunteistaan, kertovat huonoista uutisista, ottavat yhteyttä viranomaisiin ja keskustelevat luottamuksellisista työasioista.
Suomalaiset sen sijaan käyttävät kotipuhelimiaan Pohjoismaista vähiten; vain kolmannes puhuu lankaverkossa henkilökohtaisista
asioista tai kertoo huonoja uutisia.
TeliaSoneran ja Cintin tutkimuksessa haastateltiin noin kahta tuhatta pohjoismaalaista.
Islanti ei ollut mukana tutkimuksessa.
Ruotsi on työntekijän ykkösmaa

(Yle Online 06.09.2004)

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukaan
Ruotsi on maailman paras maa työntekijöiden kannalta. ILO pyrki uudella tutkimuksellaan mittaamaan taloudellista turvallisuutta
90 maassa.
Toiseksi paras maa on listauksen mukaan
Suomi, jota seuraavat Norja ja Tanska. EU:n
ulkopuolelta vain Kanada mahtui mukaan
kymmenen parhaan joukkoon. USA löytyy sijalta 25. Huonoimmaksi maaksi rankattiin
länsiafrikkalainen Benin.
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Raportti kertoo vain kahdeksan prosentin
maailman työntekijöistä työskentelevän taloudellisesti turvatuissa maissa.
Selvitys vertaili palkkatulojen vakautta, ammattiyhdistystoimintaa,
etenemismahdollisuuksia sekä tulotasoa. Raporttia varten
haastateltiin 48.000 työntekijää yli 10.000
työpaikalla ympäri maailmaa.
Paluumuuttajien määrä romahtanut Helsingissä (Helsingin Sanomat 13.07.2004)
Inkerinsuomalaisten paluumuuttajien ryntäys Helsinkiin on laantunut. Viime vuonna
pääkaupunkiin tuli vain 70 ihmistä, kun määrä oli 1990-luvun alussa jopa tuhat. Jo muutamana edellisenä vuonna tulijoiden määrä
oli hiipunut vähän yli sataan. "Vähentyminen
on ollut dramaattista", sanoo johtava sosiaalityöntekijä Eija Piiparinen sosiaaliviraston
maahanmuuttoyksiköstä.
Syitä muutokseen on useita. Ensinnäkin Helsingin kaupunki ei enää järjestä tulijoille tilapäisasuntoja, kuten aikaisemmin oli tapana.
Nyt jokaisen pitää hankkia itse oma asuntonsa. "Myös Viron taloudellisen tilanteen paraneminen ja pakollinen kielitesti hillitsevät
lähtöhaluja", Piiparinen lisää.
Muita maahanmuuttajia ja pakolaisia on tullut Helsinkiin entiseen tahtiin. Sosiaalivirasto
hoiti viime vuonna noin 1.500 maahanmuuttajan ja 191 pakolaisen asioita.
Lemmikkieläimen tuontiin uusia rabies-määräyksiä (Helsingin Sanomat 25.09.2004)
Maa- ja metsätalousministeriö kiristää lokakuun alussa lemmikkieläinten tuontivaatimuksia raivotaudin varalta. EU:n ulkopuolisesta maasta tuotavasta kissasta, koirasta ja
fretistä vaaditaan jatkossa raivotaudin vastaaineiden määritys. Tähän saakka todistus
voimassa olevasta rabies-rokotuksesta on
riittänyt.
Raivotautitapauksia on viime vuoden aikana
todettu Baltiassa ja Venäjällä runsaasti. Venäjällä tapauksia todettiin viime vuonna
kaikkiaan 2.866, Virossa 814, Latviassa 964
ja Liettuassa 1.108.
Heinäkuussa lyötiin sade-ennätyksiä

(Helsingin Sanomat 02.08.2004)

Heinäkuussa satoi ennätyksellisen paljon, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan. Ennätyssateita saatiin Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa, Hämeessä ja Uudellamaalla. Eniten heinäkuun aikana satoi Hausjärvellä ja Lavinnossa, yhteensä 246 millimetriä. Lähes samoihin lukuihin yllettiin Hyvinkäällä ja Mutilassa sekä Hankasalmella ja Mäntsälässä.
Helsinki-Vantaalla satoi heinäkuussa 201 millimetriä.
Kaikkien aikojen suurimpia heinäkuun sademääriä ei kuitenkaan lyöty. Eniten Suomessa
on satanut Laukaassa heinäkuussa 1934, jolloin siellä mitattiin 302 millimetriä. Seinäjoella ja Ylistarossa satoi 291 millimetriä 1967 ja
Lammin Evolla 279 millimetriä heinäkuussa
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

1979. Vuosien 1979 ja 1974 heinäkuut ovat
olleet viime vuosikymmenien sateisimmat.
Kuluneen heinäkuun ennätykselliset sademäärät ovat kolminkertaisia pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna. Maan eteläosissa keskimääräiset sademäärät ovat 70-80 millimetriä.

Nivalasta löydettiin uusi mineraali

(Helsingin Sanomat 20.06.2004)

Outokumpu Mining Oy:n Hituran kaivoksesta
Nivalasta on löydetty uusi mineraali. Löytö
tehtiin keväällä 2001 platinarikastetutkimusten yhteydessä. Mineraalin nimeksi on hyväksytty tarkianiitti Hampurin yliopiston mineralogian ja petrografian professorin Mahmud Tarkianin kunniaksi.

Heinäkuun keskilämpötila oli koko maassa
15-17 astetta. Korkein kuukausikeskilämpötila, 17,2 astetta, saavutettiin Utsjoella. Se oli
samalla paikkakunnan uusi lämpöennätys.
Myös Ivalossa, Kuopiossa ja Kotka Rankissa
keskilämpötila oli hieman 17 asteen yläpuolella. Utsjoella mitattiin hellelukemia heinäkuussa 13 päivänä. Koillis-Lappia lukuun ottamatta hellettä oli tuskin lainkaan muualla
maassa. Heinäkuun korkein lämpötila, 29,8
astetta, mitattiin 3. heinäkuuta Inarin Sevettijärvellä.

Tarkianiitti on ruskean harmaa ja metallinkiiltoinen rikkiyhdiste, joka sisältää kuparin,
nikkelin, koboltin, osmiumin ja raudan sekä
molybneenin lisäksi reniumia, joka on erittäin harvinainen ja kallis alkuaine. Reniumin
hinta on sama kuin kullan eli noin 10.000
euroa kilolta. Sitä käytetään metalliseoksissa
parantamaan seosten lujuutta ja lämmönkestävyyttä.

Suomessa poikkeuksellisen paljon kuolemaan johtaneita paloja

Utsjoelta löytyi 9.500 vuotta vanha asuinpaikka (Helsingin Sanomat 13.07.2004)

(Nelonen 14.07.2004)

Suomessa kuolee tulipaloissa poikkeuksellisen paljon ihmisiä muuhun Länsi-Eurooppaan verrattuna.
Kymmenen viime vuoden aikana paloissa on
saanut surmansa keskimäärin 87 ihmistä
vuosittain. Viime vuonna 105 ihmistä kuoli
95 eri tulipalossa.
Noin 30 prosenttia viime vuonna kuolemaan
johtaneista tulipaloista sai alkunsa tupakoinnista. Muita yleisiä syttymissyitä olivat tahallinen sytyttäminen, huolimattomuus tulen
käsittelyssä ja viat sähkölaitteissa. Näistä paloista 95 prosenttia syttyi asuintaloissa.
Vuosittain Suomessa syttyy 6000-7000 tulipaloa. Näistä kuolemaan johtaa noin kaksi
prosenttia. Lähes aina kuolema johtuu siitä,
ettei asukas tulipalon syttyessä osaa, pysty,
ymmärrä tai halua poistua asunnosta riittävän nopeasti.
Suomalaista muotoilua palkittiin

(Helsingin Sanomat 05.07.2004)
Suomalaisyritysten tuotteet ovat saaneet jälleen vuosittain Saksassa jaettavia Red Dot –
muotoilutunnustuksia.
Design
Zentrum
Nordrhein Westfalenin tunnustukset ovat
keskeisiä muotoilualan tunnustuksia maailmassa. Tänä vuonna ehdotuksia lähetettiin
noin 4.000, ja palkintoja annettiin noin
300:lle tuotteelle.
Suomalaisyritysten tuotteista palkittiin Ritva
Puotilan Woodnotesille suunnittelema paperinarumatto, Fiskarsin ergonominen rikkaruohonpoistaja sekä Nokian muotoilutiimin
suunnittelemat Nokian 7200-mallin matkapuhelin ja Nokia 610-autosarjapuhelin. Se on
autopuhelin, joka voi kirjautua GSM-verkkoon ottamalla langattoman yhteyden yhteensopivan matkapuhelimen SIM-korttiin
Bluetoothin avulla.

Pohjoismainen arkeologiryhmä on löytänyt
esihistoriallisen asuinpaikan Utsjoen Vetsijärveltä Pohjois-Lapista. Asuinpaikan arvioidaan
olevan vähintään 9500 vuotta vanha. Kyseessä on Pohjois-Lapin, mahdollisesti jopa
koko Suomen vanhin kiistaton esihistoriallinen asuinpaikka. "Löytöpaikka sijaitsee tunturiylängöllä hiekkaharjulla järven niemessä,
hieman rantaa ylempänä. Vedenpinta on
luultavasti ollut aiemmin korkeammalla ja
asuinpaikka järven rannalla", arkeologiryhmän toinen johtaja Jarmo Kankaanpää kuvailee.
Löytö kuuluu niin sanottuun Komsan kulttuuriin, joka asui 9.500 vuotta sitten Norjan
rannikkoa. Kankaanpää kertookin, että iänmäärityksen teki ryhmän norjalainen asiantuntija vertailemalla tehtyjä löytöjä aiemmin
Norjan rannikolta löydettyihin Komsan kulttuurilta jääneisiin esineisiin. Kankaanpään
mukaan ajoitus on suhteellisen luotettava,
löytö ei ole ainakaan 9000:ta vuotta nuorempi.
Aamulehti: Puolet suomalaisista kannattaa
ydinvoimaa (Helsingin Sanomat 29.06.2004)
Tasan puolet suomalaisista kannattaa ydinvoimaa ja sen lisärakentamista. Vastustajia
on hieman vähemmän, 44 prosenttia. Luvut
selviävät Aamulehden tiistaina julkaisemasta
Taloustutkimuksella teetetystä mielipidetiedustelusta.
Myönteisimmin ydinvoimaan suhtautuvat
miehet ja hyvin toimeentulevat. Eniten vastustusta ydinvoima herätti naisissa. Kyselyyn
vastasi yli tuhat suomalaista, joista ainoastaan seitsemän prosenttia ei osannut sanoa
kantaansa. Normaalisti ei osaa sanoa –vastauksien osuus on noin 20 prosenttia.
Ydinvoiman kannatus on noussut selvästi
1980-luvun lopulta, jolloin ydinvoimamielipiteiden mittaaminen aloitettiin. Vuonna 1987
ydinvoiman kannattajien osuus oli 27 prosenttia ja vastustajien 71 prosenttia.
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Ensimmäinen maakaasuhuoltoasema
taan loppuvuonna

ava-

(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2004)

Maakaasun jakeluverkon rakentaminen liikennettä varten alkaa Suomessa tänä vuonna. Gasum-yhtiö avaa ensimmäisen kaikille
asiakkaille avoimen maakaasuhuoltoaseman
Helsingin Malmille vuoden lopussa. Tällä hetkellä Suomessa maakaasulla kulkee osa pääkaupungin bussiliikenteestä. Kaasuhenkilöautoja ei Suomessa ole.
EU:n tavoite on, että noin 10 prosenttia
maaliikenteestä kulkee maakaasulla vuonna
2020. Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
mukaan Italiassa on jo puolisen miljoonaa
maakaasuautoa ja noin 500 täyttöpaikan
verkosto. Saksassa maakaasuautoja on lähes
100.000. Melkein kaikilla suurilla eurooppalaisilla autonvalmistajilla on mallistossaan
maakaasukäyttöisiä autoja
Gasumin suunnitelmissa on laajentaa maakaasun jakelua lähivuosina. Maakaasua on
saatavissa suoraan putkesta vain osassa
Etelä-Suomea.
Lapin joulupukille ensimmäinen ranskankielinen webbisivusto (Digitoday 07.07.2004)
Lapin aidosta joulupukista on tullut 90-luvulla Ranskan lapsille se ainoa oikea joulupukki.
Tähän mennessä Lapin joulupukilla ei ole
kuitenkaan ollut ranskankielistä www-sivustoa. Nyt kuitenkin rovaniemeläinen Joulupukki TV Oy on avannut ranskankielisille tarkoitetun
Lapin
joulupukista
kertovan
www.perenoel.fi - sivuston.
Kuusamo edelleen suosituin mökkikunta

(Helsingin Sanomat 29.06.2004)

Mökkejä valmistui viime vuonna eniten Kolariin, 95 kappaletta. Seuraavina tulivat Suomussalmi, Kuusamo ja Kittilä. Kaikkiaan kesämökkejä on edelleen eniten Kuusamossa,
noin 5.900. Seuraavaksi eniten mökkejä on
Tammisaaressa, Mäntyharjulla ja Mikkelissä.
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli kesämökkejä viime vuoden lopussa 465.659.
Vuonna 2003 uusia mökkejä valmistui 4.278
kappaletta, mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Kesämökkirakentaminen vilkastui vuoteen 2002 verrattuna eniten Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla sekä väheni eniten Pohjois-Karjalassa
ja Varsinais-Suomessa.
Kesämökkien määrä on kasvanut tällä vuosikymmenellä kaikkiaan 21.600 mökillä. Kesämökkirakentaminen on kuitenkin vähentynyt
jatkuvasti 1990-luvun alkuvuosien rakennusvauhtiin verrattuna, jolloin vuosittain valmistui noin 8.000 uutta kesämökkiä.
Uusi terminaaliosa käyttöön Helsinki-Vantaalla (Helsingin Sanomat 31.08.2004)
Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkomaanterminaalin laajennusosa otetaan käyttöön tänään. Uutta laajennusosaa käyttävät kaukoliikenteen matkustajat sekä Eurooppaan
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Schengen-maiden ulkopuolelle lähtevät ja
sieltä saapuvat matkustajat.

muuttuneet sisällöllisesti viihteellisempään ja
kevyempään suuntaan.

Kokoa uudella laajennuksella on 6.000 neliömetriä, ja se nostaa kentän kapasiteetin nykyisestä 12 miljoonasta 15 miljoonaan matkustajaan vuodessa. Laajennusosa maksoi
noin € 21 miljoonaa. Tärkein syy laajennukseen on Suomen ja Aasian välisen liikenteen
nopea kasvu.

Uusia lehtiä on syntynyt juuri erikoislehtien
ryhmään. Myös iltapäivälehdet ovat pitäneet
lukijansa. Kauppalehti ja Taloussanomat
ovat kasvattaneet lukijamääriään, kun taas
talousaikakauslehdillä ovat kärsineet laskusta.

Laajennusosassa on muun muassa myymälöitä ja valuutanvaihto.
Satamiin turvatarkastuksia

(Helsingin Sanomat 30.06.2004)
Torstain jälkeen risteilemään aikovien pitää
varautua todistamaan henkilöllisyytensä maihinnousukorttia lunastaessaan. Heinäkuun 1.
päivänä astuu voimaan uusi kansainvälinen
merenkulun ISPS-turvallisuussäännöstö. Silja
Linen ja Viking Linen terminaaleihin on asennettu portit, joiden läpi matkustajat kulkevat
noustessaan laivaan. Portit avataan maihinnousukortin avulla.
Laivojen lisäksi myös satamat ovat tehneet
omat turvallisuussuunnitelmansa. Lähtösatamassa matkustajat saattavat joutua turvatarkastukseen. "Turvatarkastusten tarkoitus
on sama kuin lentoliikenteessä. Pyritään tarkastamaan matkustajia ja toteamaan se, ettei heillä ole tavaroissaan tai vaatteissaan
vaarallisia tai haitallisia esineitä, joilla voi vahingoittaa alusta tai kanssamatkustajia",
kertoo turvallisuusasiantuntija Olli Kunnala
Helsingin satamasta.
Turvatarkastukset ovat satunnaisia. Matkustaja poimitaan siirtymisreitin varrelta sermin
taakse, jossa turvatarkastaja tutkii matkustajan metallinpaljastimella ja katsoo matkatavarat. Turvatarkastuksia saatetaan tehdä
sekä terminaalin kautta alukseen nouseville
matkustajille että autolautalle ajaville matkustajille.
Pirkka on Suomen luetuin lehti

(Digitoday 22.09.2004)

Pirkka lukee 2,5 miljoonaa suomalaista.
Suomalaiset lukevat entistä enemmän aikakauslehtiä. Myös erikoislehdet kasvattavat
suosiotaan.
Suomalaiset seuraavat keskimäärin kolmea
sanomalehteä ja kahdeksaa aikakauslehteä.
Suurimmat lukijamäärien kasvut löytyvät aikakauslehdiltä. Eniten kasvua ovat keränneet Katso ja OHO! -lehdet. Molemmat viihdelehdet ovat kasvattaneet lukijamääriään
neljänneksellä.
Tiedot selviävät TNS Gallupin tekemästä
kansallisesta mediatutkimuksesta. Tutkimus
tehdään vuosittain.
Sanomalehtien lukijamäärissä ei ole tapahtunut muutoksia. Yhtä tai useampaa sanomalehteä lukee 85 prosenttia suomalaisista. Aikakauslehdet ovat tutkimuksen mukaan

Useimmilla sanomalehdillä on painetun lehden lisäksi verkkoversio. ”Tulevaisuuden
suuntaus onkin se, että ihmisille tarjotaan
painetun lehden lisäksi verkkolehtiä ja sähköisiä palveluita”, kertoo Sanomalehtien liiton tutkimuspäällikkö Sirpa Saarikivi.
Tietotekniikkalehtien luetuin media on Mikrobitti.
Sen
lukijamäärä
on
kasvanut
337.000:een. Kakkosena tulee MikroPC
230.000 lukijallaan ja kolmantena Tietokone
151.000 lukijamäärällä.
Pelit-lehti on kasvanut Suomen neljänneksi
suosituimmaksi tietotekniikkalehdeksi. Lehteä lukee jo 145.000 tietokonepelaamisesta
kiinnostunutta suomalaista.
Luetuimmat aikakauslehdet ja sanomalehdet
Aikakauslehdet
Pirkka
Yhteishyvä
Aku Ankka
7 päivää
Terveydeksi
Seura
Apu
ET-lehti

Lukijoita
2.509.000
1.487.000
984.000
969.000
969.000
946.000
924.000
892.000

Sanomalehdet
Lukijoita
Helsingin Sanomat
1.094.000
Ilta-Sanomat
957.000
Iltalehti
607.000
Aamulehti
322.000
Maaseudun Tulevaisuus 288.000
Turun Sanomat
280.000
Kauppalehti
273.000
Kaleva
223.000
Linnanmäki rikkoi kävijäennätyksensä

(Helsingin Sanomat 13.09.2004)

Linnanmäki rikkoi kuluneena kesänä kävijäennätyksensä. Huvipuiston sunnuntaina
päättynyt kausi kokosi Linnanmäelle 1,3 miljoonaa vierailijaa. Aiempi ennätys, 1,2 miljoonaa kävijää, oli vuodelta 1975.
Miljoonan kävijän raja ylittyi Linnanmäellä
nyt kuudentena kesänä peräkkäin. Päättynyt
kesä oli huvipuiston 55:s.
Rovaniemen kaupunki ja maalaiskunta yhdistyvät 2006
(Helsingin Sanomat 07.06.2004)
Rovaniemen maalaiskunnan valtuusto hyväksyi kuntaliitoksen maanantaina iltapäivällä. Aiemmin päivällä Rovaniemen kaupunginvaltuusto päätyi kannattamaan kaupungin ja
maalaiskunnan liitosta.
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Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti
selvitysmies Arto Kosken laatiman yhdistymissopimuksen. Maalaiskunnan valtuustossa
äänet jakautuivat 28–14.

vovat eniten kaikkein varttuneimmat ja nuorimmat, mutta heistäkin vain vähemmistö.
Miehet ovat hieman innokkaammin palauttamisen kannalla kuin naiset.

Uusi kunta perustetaan vuoden 2006 alussa.

Ammattiaseman mukaan Karjalan palauttaminen saa enemmän vastakaikua eläkeläisiltä ja maanviljelijöiltä. Myös puoluekanta selittää suhtautumista: keskustan kannattajat
suhtautuvat palauttamiseen muita myönteisemmin.

TV lisää tiedotusta lapsille sopimattomista
ohjelmista (Helsingin Sanomat 01.06.2004)
Valtakunnalliset televisiokanavat lisäävät tiedotusta lapsille sopimattomista ohjelmista.
Kesän alusta lähtien ruudussa näkyy lapsille
sopimattoman ohjelman alussa ikärajasuosituksena erillinen K15- tai K18-tunnus.
Ohjelman sopimattomuudesta lapsille kerrotaan myös kuulutuksin sekä muun muassa
kanavien verkkosivuilla. Lapsille sopimattomien ohjelmien lähettäminen rajoittuu loppuiltaan siten, että K15-ohjelmia ei lähetetä
ennen iltayhdeksää eikä K18-ohjelmia ennen
iltayhtätoista.
Ohjelmien merkitseminen K-tunnuksin sisältyy tv-yhtiöiden maaliskuussa tekemään itsesääntelysopimukseen, jolla sovittiin uudesta
käytännöstä ohjelmien sijoittelussa, ennakkomarkkinoinnissa ja tiedotuksessa. Sopimuksessa ovat mukana vapaasti vastaanotettavat valtakunnalliset kanavat.
Suomalaisten varusmiesten asema Pohjoismaiden huonoin (Nelonen 19.6.2004)
Norjalaisen Soldatnytt-lehden mukaan Suomessa asevelvollisuuttaan suorittavien tilanne on heikompi kuin muiden pohjoismaalaisten. Jälkeen Suomi jää erityisesti päivärahojen pienuuden ja varusmiespalveluksen hyväksiluettavuuden suhteen.
Useat suomalaiset opintopaikat myöntävät
heikosti opintoviikkoja varusmiespalveluksesta.
Pääesikunnasta vieraili osasto Norjan varusmieskonferenssissa kesäkuun alussa. Vierailun tavoitteena oli parantaa varusmiesten
olosuhteita niin palveluksessa kuin sen ulkopuolellakin. Yhteistyöhön osallistuvat sekä
henkilökunta että varusmiehet.
Enemmistö ei kaipaa Karjalaa takaisin

(Helsingin Sanomat 02.07.2004)

Kansalaisten enemmistö ei kaipaa 60 vuotta
sitten menetettyä Karjalaa takaisin. STT:n
Suomen Gallupilla teettämässä mielipidetutkimuksessa 57 prosenttia vastaajista katsoi,
että Karjalan palauttaminen ei ole toivottavaa. Karjalan palauttamista piti erittäin tai
melko toivottavana 38 prosenttia vastaajista.
Kansalaisten Karjala-näkemykset eivät ole
muuttuneet muutamassa vuodessa.
Karjalan palauttamista kysyttiin 1.001 suomalaiselta puhelimitse 15.–23. kesäkuuta.
Kysymys kuului, "Aika ajoin julkisuudessa
nostetaan esille mahdollisuus saada viime
sodissa Neuvostoliitolle luovutettu Karjala takaisin. Kuinka toivottavaa olisi se, että Venäjä palauttaisi sodassa menetetyn Karjalan takaisin Suomelle?" Karjalan palauttamista toiPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Sodankylän lentokenttää myydään Eurooppaan (Suomen Sillan Uutisviikko 20/2004)
Sodankylän lentokentästä saattaa tulla Suomen ensimmäinen yksityinen lentokenttä.
Kenttää kaupitellaan eurooppalaisille matkanjärjestäjille. Tarkoituksena on perustaa
lentokenttäosakeyhtiö, joka aloittaisi suorat
charter-lennot Keski-Euroopasta Sodankylään. Samalla osakeyhtiö vastaisi lentokenttätoiminnasta. Lentokentästä ovat kiinnostuneet brittiläinen Canterbury Travel, joka tuo
vuosittain Lappiin tuhansia brittituristeja.
Toinen mahdollinen kauppakumppani on
merkittävä eurooppalainen matkanjärjestäjä.
Lippupalvelu alkaa myydä lippuja R-kioskeissa (Helsingin Sanomat 06.09.2004)
Lippupalvelu alkaa ensi vuonna myydä tapahtumalippuja Rautakirja-ketjun kioskeissa.
Internetissä tai puhelimessa varatut liput voi
tulevaisuudessa lunastaa mistä tahansa Rkioskista. Uudistus lähes kymmenkertaistaa
Lippupalvelun tuotteiden jakelupisteiden
määrän. R-kioskeja on Suomessa yli seitsemänsataa, Lippupalvelun myymälöitä taas
93 kappaletta.
Uusi jakelukanava otetaan käyttöön ensi
vuoden keväällä. Kaikkien R-kioskien on
määrä toimia pääsylippujen noutopisteenä
vuoden 2005 loppuun mennessä. Lippupalvelu on Suomen suurin pääsylippujen kauppaaja. Se välittää lippuja esimerkiksi jääkiekko-otteluihin ja isoihin konsertteihin. Rkioskit kuuluvat Helsingin Sanomia kustantavaan SanomaWSOY-konserniin.
Edellinen pääomistaja TeliaSonera myi Lippupalvelun loppukesästä maailman suurimmalle lippujen välittäjälle Ticketmasterille.
Sopimus Rautakirjan kanssa syntyi ennen
kuin yhtiön myynti Ticketmasterille varmistui, Lippupalvelun toimitusjohtaja Harri Kaasinen sanoo. Näin haluttiin nostaa Lippupalvelun arvoa ostajan silmissä.
Suomalaisille pitkät vankeustuomiot Kreikassa (iltalehti 01.09.2004)
Kreikassa asuvat suomalaiset Arja ja Dimitris
Htenas on tuomittu pitkiin vankeusrangaistuksiin pankkiryöstövyyhdessä. Arja ja Dimitris Htenasia syytettiin Pohjois-Kreikan Komotinissa huhtikuussa pidetyssä oikeudenkäynnissä osallisuudesta pankkiryöstön yritykseen sekä aseiden hallussapidosta ja välittämisestä. Arja Htenas sai 17,5 vuoden vankeusrangaistuksen ja hänen poikansa Dimitris 15 vuoden rangaistuksen. Rikoksen päätekijänä pidetty, Arjan mies, Andreas Htenas

tuomittiin oikeudenkäynnissä 25 vuodeksi
vankeuteen. Myös albaanimiehille langetettiin ankarat rangaistukset.
Oikeudenkäyntiin johtanut tapahtumasarja
alkoi 31.10.2002, jolloin kuusi ryöstäjää teki
Eleftheroupolin kaupungissa kaksoispankkiryöstön. Joukkio pääsi pakenemaan ryöstöpaikalta € 5.000 saaliin kanssa. Ryöstöstä
epäiltynä pidätettiin Arja Htenaksen kreikkalainen aviomies Andreas Htenas ja neljä albanialaista miestä, jotka Arja Htenaksen mukaan olivat hänen miehensä palkkaamia rakennustyömiehiä.
Arja Htenasta syytettiin ryöstöstä epäiltyjen
albaanimiesten kuljettamisesta Eleftheroupoliin. Hän ajoikin aamulla ryöstöpaikan ohi
työmatkallaan optikkoliikkeeseensä. Syyttäjä
ei tätä uskonut, sillä tien olisi tuolloin pitänyt
olla poliisin sulkema. Dimitris Htenas tuomittiin aseiden hallussapidosta ja avunannosta
aseelliseen ryöstöön.
Arja ja Dimitris Htenas aikovat anoa oikeudelta pääsyä ehdonalaiseen syksyn kuluessa.
Mahdollinen tuomion kumoava käsittely korkeammassa oikeusasteessa pidetään aikaisintaan kesällä 2005.
Rhodoslaisen lääkäriaseman epäillään huijanneen matkavakuuttajia

(Helsingin Sanomat 30.05.2004)

Useat suomalaiset vakuutusyhtiöt selvittelevät parhaillaan, onko Kreikan Rhodoksella
toimiva lääkäriasema huijannut niitä väärillä
laskuilla.
Helsingin Sanomien tietojen mukaan paikalliselta lääkäriasemalta on lähetetty Suomeen
useiden vuosien ajan liian suurille summille
kirjoitettuja tai muuten perusteettomia laskuja, joita vakuutusyhtiöt ovat maksaneet
matkavakuutusten perusteella.
Lääkäriasemalla on käynyt satoja, jopa tuhansia suomalaisia matkailijoita. Laskuja on
saattanut tulla Suomeen kaikkiaan jopa
10.000. Alustavissa tarkastuksissa lähes joka
toisesta on löydetty epäselvyyksiä.
Ruokapalsta
Lohipiirakka (Ruokafestivaaleilla tarjoiltu)
Täyte
2 dl riisiä (glase)
5-6 dl vettä
1 vihannesliemikuutio
6 kovaksikeitettyä munaa
1 dl hienonnettua tilliä
1 sipuli
250 gr lohta
pippuria, suolaa
1/2 sitruunan mehu
1 kananmuna voiteluun
Kuoreksi käytetään valmista svoljata taikinaa
(voitaikina) N.1 kg pakkaus.
Keitä riisiä vihannesliemessä n. 15 min. Siivilöi. Sekoita jäähtynyt riisi, hienonnetut kananmunat, hienonnettu tilli ja hienoksi paloi-
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teltu lohi. Mausta pippurilla, suolalla ja sitruunan mehulla. (HUOM! Ole varovainen
suolan kanssa. Lohi itsestään on jo suolaista).

tettyjen perunoiden, paistosliemestä valmistetun kastikkeen ja puolukkahillon kera.

Laita puolet taikinasta voidellulle pellille, levitä täyte ja laita loppu taikina kanneksi. Piirakka voidellaan ja viilletään palat valmiiksi
jotta ilma pääsee ulos. Jokaisesta uunipellistä tulee 20 palaa.

Viestintä ulkomaille näyttää olevan ajankohtainen aihe Suomessa ja ulkosuomalaisten
keskuudessa, oli sitten kyse ulkosuomalaisten radio- ja televisiopalveluista tai vähiin
käyneestä
vieraskielisestä
ulkomaantiedotuksesta. Suomi-Seuran johtokunnan jäsen Juhani Niinistö on avannut yksityiset ulkomaanmediasivut osoitteessa
www.ulkomaanmedia.net

Paistetaan taikinapakkauksen ohjeen mukaan, n. 30-40 min.
Kiinankaalikääryleet
1 kg kiinankaalia
2 dl vettä
250 g lammasjauhelihaa
75 g pekonia
2 keskikokoista sipulia
4 valkosipulin kynttä
1 dl raejuustoa
1 muna
1 tl salviaa
1 tl suolaa
mustapippuria
Päälle:
½ dl siirappia
1. Irrota kiinankaalista kokonaisia lehtiä ja
ohenna hiukan kannasta lähtevää ruotia. Jätä keskusosa käytettäväksi vaikka salaattiin.
Mittaa laakeaan paistoskasariin vesi ja kuumenna kiehuvaksi. Nosta lehdet pannulle ja
keitä viisi minuuttia. Nosta lehdet jäähtymään leivinlaudalle ja kaada vesi pois.
2. Pilko pekoni ja kuumenna pannulla. Lisää
joukkoon jauheliha ja ruskista. Lisää hienonnetut sipulit ja kuullota ne. Jäähdytä seos.
3. Lisää täytteen joukkoon raejuusto, muna
ja mausteet ja sekoita hyvin.
4. Jaa täyte kaalinlehdille ja kääri lehdet
huolellisesti rulliksi. Nosta kääryleet uunivadille ja ruskista niitä 200-asteisessa uunissa
30 minuuttia. Valele päälle siirappia ja pienennä lämpö 150 asteeseen. Hauduta kääryleitä 45 minuuttia välillä valellen paistosliemellä. Jos kääryleet ruskistuvat liikaa, käännä niitä paiston aikana. Tarjoa kääryleet kei-

Toimitus surffaili Internetissä

Jos aiot opiskelemaan tai töihin tai lomalle
toiseen EU-maahan, jos haet tietoja tapahtumista tai mahdollisuuksista Euroopassa,
jos sinulla on kommentteja tai kysymyksiä
EU-asioista, Euroopan komission avaama uusi nuorten tarpeisiin kehitetty portaali on hyvä aloituspaikka. Portaalin kautta saat Eurooppaa käsittelevää tietoa, uutisia ja voit
keskustella kaikista EU-asioista, jotka liittyvät nuorisoon. EU:n nuorisoportaalin ovat
kehittäneet nuoret eurooppalaiset toisille Euroopan nuorille. http://europa.eu.int/youth
EU:n kansalaiset saavat entistä paremmin
tietoa oikeuksistaan Euroopan unionissa
EU:n komission uuden internetportaalin
avulla. Vuoropuhelu kansalaisten kanssa –nimisellä internetsivustoilla on tietoa mm. siitä, miten muutto toiseen EU-maahan onnistuu, miten tavaroiden ja palveluiden ostaminen käy sekä mihin muihin maihin pääsee
opiskelemaan. Uuden nettisivuston kautta
pääsee myös oppaisiin, joissa kerrotaan, mitä oikeuksia ja mahdollisuuksia kansalaisella
on koko EU:n alueella.
http://europa.eu.int/citizensrights/index_fi.cf
m
Oletko lähdössä työskentelemään tai opiskelemaan toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon? Haluatko tietää mitä vapaa liikkuminen
tarkoittaa tai miten Suomen jäsenyys Euroopan unionissa vaikuttaa sosiaaliturvaasi? Elämä EU:ssa käsittelee arkipäivän asioita, joihin päätökset yhteisötasolla vaikuttavat.
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/doc/fi/eu-

tieto/elama_eu/default.asp
EU:n ylläpitämä verkkosivu EU:n ABC antaa
sinulle EU-tietoa pähkinänkuoressa mm.
unionin jäsenmaista ja siitä, mitkä ovat komission sekä muiden toimielinten tehtävät.
http://www.europa.eu.int/abc/index_fi.htm
Keskeisiä EU-teemoja. Täältä saat tietoa
EU:n laajentumisesta ja tulevaisuuskeskustelusta.
http://www.eurooppa-tiedotus.fi/doc/fi/eutieto/EU-teemoja/default.asp
Italian suomalaisten lehti ”Mansikka” on
saanut uuden osoitteen. Lehden sivuille pääsee nyt osoitteessa www.mansikka.it
Vitsejä
Jos sinulla on tunne, että kukaan ei välitä siitä, oletko elossa, yritä jättää pari osamaksua
maksamatta.
---------Kolme etanaa, isä, äiti ja lapsi, menivät sillan
yli. Kun he tulivat toiselle puolelle, sanoi pikkuetana:
- Ajatelkaa, olemme päässeet sillan yli kaikki
neljä.
- Miten se on mahdollista?
- Pikkuetana ei osannut laskea.
---------- Kolme muurahaista kulki peräkkäin. Ensimmäinen sanoi: "Takanani kulkee kaksi
muurahaista". Keskimmäinen sanoi: "Edessäni on yksi muurahainen ja takanani yksi".
Viimeinen sanoi: "Takanani on kolme muurahaista". Miten se on mahdollista?
- Viimeinen valehteli.
Pikkuilmoitukset
Myydään hyväkuntoinen piano (Petrof).
Puh. 697 7891732, Marjut
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa 2004. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri
25.09

Suomi-koulu alkaa. Ryhmien tarkemmat ajat Suomi-koulun opettajilta.

03.10

Kuukausitapaaminen tavernassa 1901 klo. 20.00. Mikkelin-päivä.

10.10

Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä.

24.10

YK:n päivä.

31.10

Kesäaika päättyy. Uskonpuhdistuksen muistopäivä.

07.11

Kuukausitapaaminen tavernassa 1901 klo. 20.00.

14.11

Isäinpäivä.

19.11

Thessalonikin 45. elokuvafestivaali alkaa.

20.11

Lapsen oikeuksien päivä.

28.11

1. adventtisunnuntai
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