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Puheenjohtajan tervehdys
Kevät on taas mennyt vilisten. Tuntuu ettei
aika ole riittänyt mihinkään! En ehtinyt seurata edes Euroviisuja suorana, vaan katsoin
ne seuraavana päivänä nauhalta! Pikakelauksella!
Ehkä suurin kiireen syy tänä keväänä oli kotonamme tehty suurremontti. Lapset lähetettiin parkkiin appivanhempien luokse kolmeksi viikoksi, ja työmiehet meille kotiin!
Kolme viikkoahan menee itse asiassa nopeasti, ajattelin.

puh. 2310 446867
puh. 23920 63143
puh. 2310 445349
puh. 2310 950879

HYVÄNTEKEVÄISYYSKERÄYS
JATKUU

Kevään polttavia puheenaiheita Suomessa ja
maailmalla ovat olleet heinäkuussa alkava
Suomen EU - puheenjohtajuuskauden ja tietenkin Suomen euroviisuvoitto!

Pohjois-Kreikan Suomi-Seura jatkaa hyväntekeväisyystyötä. Tänä vuonna lahjoitetaan kaikenlaista hyötytavaraa ruotsalaisen lähetystyöntekijän Gunilla Naumanin kautta.

Lordin voisi mielestäni viihdyttää myös EU –
pamppuja heidän Suomen vierailullaan, nyt
kun Suomi ottaa vastaan puheenjohtajuuden.

Gunilla Nauman tekee humanitaarista
työtä Balkanin alueella. Skopje, Veles ja
Struga ovat paikkoja missä he ovat
avanneet second hand kauppoja. Näin
saavat monet perheet elantonsa siitä sekä asiakkaat voivat ostaa vaatteita symbolisella summalla. Shutka on Skopjen
lähiö jossa asuu yli 70.000 mustalaista.
Siellä he harjoittavat esikoulutoimintaa,
sekä auttavat köyhiä kaikkein tarpeellisimmalla – ruokaa, vaatteita yms. Skopjessa he auttavat köyhiä eläkeläisiä –
vaatteita, lääkkeitä, ruokaa yms. Täällä
Thessalonikissa he auttavat pakolaisperheitä.
He tarvitsevat vanhoja vaatteita, verhoja, filttejä, takkeja, pyyhkeitä, lakanoita,
keittiötavaraa ym.

Hard Rock Hallelujaa ja oikein hyvää kesää
teille kaikille omasta ja seuramme johtokunnan puolesta, missä päin maailmaa sitten
olettekaan!

Älä siis heitä mitään hyödyllistä pois
vaan toimita ne seuran kirjastoon sinulle
sopivaan ajankohtaan, josta ne toimitetaan Gunilla

Muistan seuranneeni koko ikäni Euroviisuja
ja oli mahtava tunne kun kännykkään alkoi
sadella viestejä Suomen johtoasemasta ja
sitten itse voitosta! Kyllä Lordi pisti Suomen
maailmankartalle!
Nyt sitten jännityksellä odotetaan miten suomalaiset järjestävät Euroviisut ja ketkä sen
juontavat! Onpahan suomalaislehdistölle
vuoden verran kirjoitettavaa.

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja

KAIKKI LAHJOITUKSET OVAT
TERVETULLEITA!

En ollut kuitenkaan laskenut kuukausia edeltäneen valmistelun tuomaa väsymystä. Töitten jälkeen juostiin valitsemassa laattoja,
keittiökalusteita, pyyhkeen ripustimia, lavuaaria, jne., jne. Useimmiten yhdessä lasten
kanssa… Varmasti joka lapsen unelma…
Tai sitten itse remontin tuomaa väsymystä.
Koti täynnä vieraita ihmisiä repimässä asuntoasi alas ja sitten laittamaan sitä uuteen uskoon. Päivittäinen suursiivous: sementtipölyä
joka paikassa!
Ja tunnetusti kreikkalaisittain remontti on
vielä osittain kesken vajaat kaksi kuukautta
remontin alun jälkeen, vaikka pääosa remontista saatiin aikataulun mukaan valmiiksi.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Lordi juhli Ateenassa Suomen ensimmäistä Euroviisuvoittoa
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Menovinkki Suomessa: Athos – Luostarielämää Pyhällä Vuorella - näyttely

kuukausitapaaminen pidettiin normaaliin tapaan tavernassa 1901.

Athos – Luostarielämää Pyhällä Vuorella on
bysanttilaisen taiteen suurnäyttely Taidemuseo Tennispalatsissa, 18.8.2006 - 21.1.2007.
Nähtävillä on kreikkalaisortodoksista esineistöä ja taideaarteita yli tuhannen vuoden
ajalta. Näyttelyssä legendaarinen mutta yhä
elävä munkkiyhteisö Athos ja sen elämä esittäytyvät suurelle yleisölle, ensimmäistä kertaa Kreikan rajojen ulkopuolella.
Athos on ortodoksinen munkkitasavalta, joka
sijaitsee Makedoniassa, Pohjois-Kreikassa,
puolentoista tunnin ajomatkan päässä Thessalonikin kaupungista. Sen alueella asuu
2000 munkkia 20 luostarissa, joista vanhin
perustettiin vuonna 963. Athoksen historia
ulottuu tätäkin kauemmas, ja sen merkitys
bysanttilaisen kulttuurin vaalijana ja ylläpitäjänä on vertaansa vailla. Ainoastaan miespuoliset pyhiinvaeltajat voivat matkustaa
Athokselle, ja hekin tarvitsevat matkaa varten erityisen viisumin.
Ainutlaatuinen näyttely kertoo elämästä
Athoksella eilen ja tänään. Athoksen luostareista ja 15 eurooppalaisesta museosta koottu 500 näyttelyesineen kokonaisuus sisältää
satoja vuosia vanhoja ikoniaarteita, käsikirjoitusharvinaisuuksia, ainutlaatuisia sakraaliesineitä, upeita tekstiilejä, puukaiverruksia
sekä muita taide-esineitä, kuten koruja, ristejä, karttoja, valokuvia ja maalauksia. Nämä teokset kertovat yli tuhatvuotisesta elävästä perinteestä ja luostarien arjesta.
Näyttelyyn liittyvä monipuolinen ohjelmisto
tarjoaa elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille
näyttelykävijöille. Tarjolla on mm. ikonimaalauskursseja, demonstraatioita, työpajoja,
konsertteja ja luentoja. Näyttelyn yhteydessä julkaistaan Athosvuoren elämää ja taideaarteita esittelevä laaja näyttelykirja.

Toukokuun kuukausitapaaminen oli sunnuntaina 07.05, klo. 20.00, tuttuun tapaan Tavernassa ”1901”, osoite: Katouni 9, Thessaloniki, Ladadika. Toukokuun kuukausitapaamisessa läsnä olivat myös seuramme jäsenet
Jarmo ja Anu Kukkosta Suomesta, tyttärensä
Pilven kanssa.

Avoinna:
ti-su klo 11-20.30 (lipunmyynti päättyy klo
20), ma suljettu.
Salomonkatu 15 (Kampin liikekeskuksen
vieressä), Helsinki 10, PL 5400, 00099
Helsingin kaupunki
Puh. (09) 310 87001, faksi (09) 310 87000

Suomi-koulun karnevaalijuhlat
Thessalonikin Suomi-koululla järjestettiin
25.02.2006 lasten karnevaalijuhlat. Ohjelmaan kuului tansseja, kilpailuja ja tapahtuman lopussa pidettiin arpajaiset.
Koulun johtokunta kiittää kaikkia arpajaisvoittojen lahjoittajia antamastaan tuesta
koululle.
Adulta Thessalonikissa
Adulta Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, johtava rehtori Simo Susiluoto vierailivat työmatkalla Thessalonikissa 18.–19.04.2006.
Adulta Oy Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien
omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä Suomen suurimmista ammatillisista aikuiskoulutuskeskuksista se tarjoaa
ja järjestää ammatillista aikuiskoulutusta sekä siihen läheisesti liittyvää muuta koulutusta sekä palvelu-, tutkimus-, opetusravintolaja muuta työtoimintaa.
Ryhmä tutustui mm. Cedefop:in toimintaan
ja seurasi asiantuntijaluentoja aikuiskoulutuksen tutkimuslaitoksessa. Edelleen ryhmä
vieraili Evangelos Tsantalis A.E :n viinitilalla
Agios Pavloksessa, Nea Kallikratian alueella
Halkidikissa.
Adultalaiset illastivat seuramme johtokunnan
kanssa 18.04.2006 ja Thessalonikista ryhmä
jatkoi Ateenaan ja edelleen Lesvoksen saarelle.
Euroopan päivä
9. toukokuuta vietettiin Euroopan päivää.
Euroopan Unionin yksikkö Europe Direct jär-

jesti Aristotelous aukiolla näyttelyn kaikista
Euroopan Unionin maista.
Seuramme otti tähän näyttelyyn osaa, ja jakoi suurlähetystöstä saatua Suomi-materiaalia kaikille kiinnostuneille.
Thessalonikin 3. kansainväliset kirjamessut
Suomi oli mukana ensimmäistä kertaa omalla osastollaan tämänvuotisilla Thessalonikin
3. kansainvälisillä kirjamessuilla, jotka järjestettiin 25.-28.05.2006.
Kattavan Suomi-osaston (Konferenssikeskus
Ioannis Vellidis osasto 39 c) kokoajina ja
vastaavina edustajina toimivat konsuli Leena
Vuorio ja Suomen Ateena-Instituutin sihteeri
Maria Martzoukou.
Neljän messupäivän aikana osa seuramme
jäsenistä toimi vapaaehtoisina auttamassa
Suomi-osastolla.
Numeroiksi muutettuina kirjamessuilla oli yli
250 näytteilleasettajaa ja messualueen kokonaispinta-alaksi laskettiin 5000 neliömetriä. Suurtapahtumaan sisältyi mm. kirjailijatapaamisia, kustantajien järjestämiä työpajoja, kirjaesittelyjä, erilaisia luentoja ja pyöreän pöydän luontoisia kirjaväittelyjä. Edelleen
tänä vuonna messuihin liitettiin erikoisteema: “Viini ja makunautinnot”.
Luentosalin puitteissa tarjoutui kävijöille
mahdollisuus kuunnella suomalaisesta kirjailijasta, Mika Waltarista, josta oli paikalle saapunut kertomaan Helsingin yliopiston kirjallisuuden prof. Heta Pyrhönen. Luento “Mika
Waltarin pimeä puoli – Waltari kirjailijana
jännityskirjallisuudessa” pidettiin 27.05.2006
ja on ilolla mainittava, että luennoitsija Pyrhösen eloisa tulkinta mielenkiintoisesta aiheesta jäi varmasti kuulijoiden mieliin.
Suomi-osastolla kuhisi kaikenlaisia messukävijöitä ja kirjallisuuden ohella tiedusteltiin
kaikenlaista Suomesta ja maan kulttuurista.
Suomitietoutta jaettiin myös taskuesitteiden
ja monisteiden muodossa kiinnostuneille.
Kääntäjä Maria Martzoukoun uusimmat
käännöstyöt suomesta nykykreikaksi herättivät mielenkiintoa ja näin Mika Waltarin romaanit „Sinuhe“ ja „Johannes Angelos’ olivat
ansaitusti esillä Suomi-osastolla.
Loppuyhteenvetona voitaisiin tiivistää se, et

Liput:
Pääsylippu 7 euroa
Alennuslippu 5 euroa
Alle 18-v. ilmaiseksi
Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy!
Perhetapahtumia
Ellille on syntynyt pikkusisar Tinja Johanna
11.03.2006 Thessalonikissa.
Uudesta perheenlisäyksestä iloitsevat myös
vanhemmat, Liisa Kelloniemi ja Jiorgos
Apostolakis.
Seura onnittelee iloisen perhetapahtuman
johdosta!
Seuran ja jäsenten toimintaa
Kuukausitapaamiset
Maaliskuun kuukausitapaaminen vietettiin
karnevaalien merkeissä, kun taas huhtikuun
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kuvassa vasemmalta: Riitta Douhaniaris, Outi Holopainen ja Päivi Voutilainen Thessalonikin
kansainvälisillä ruokafestivaaleilla.
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tä Suomi-osasto tarjosi kirjamessujen ystäville positiivista informaatiota monella tasolla
ja tavalla; toivottavasti tämä kulttuuritapahtuma on tullut jäädäkseen Pohjois-Kreikkaan.
Seuran johtokunta illallisella konsuli Leena
Vuorion kanssa
Thessalonikin 3. kansainvälisten kirjamessujen Suomi-osaston edustajat konsuli Leena
Vuorio ja Suomen Ateena-Instituutin sihteeri
Maria Martzoukou illastivat 27.05.2006 seuran johtokunnan kanssa.
Illallistapaamiseen osallistui myös Helsingin
yliopiston kirjallisuuden professori Heta Pyrhönen, joka oli kutsuttu luennoimaan kirjamessuille kirjailija Mika Waltarista.
Seuran johtokunta kiittää lämpimästi konsuli
Leena Vuoriota antoisasta illasta.
Maija Ristonmaan muistotilaisuus
Osa seuran jäsenistä ja Maija Ristonmaan läheisistä ystävistä kerääntyi muistelemaan
Maijaa 31.05.2006 Habanera - ravintolassa,
Thessalonikissa. Paikalla oli Maijan sisar,
Pirkko Mustalampi (os. Ristonmaa) , joka oli
lyhyellä vierailulla Pohjois-Kreikassa.
Suomi-koulun kevätjuhla
Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlaa vietettiin 03.06.2006 mukavan yhdessäolon
merkeissä leikkien ja laulaen, unohtamatta
suvivirttä.
Ruokafestivaalit
Thessalonikin kansainväliset ruokafestivaalit
järjestettiin tänä vuonna poikkeuksellisesti
kesäkuun ensimmäisenä keskiviikkona, 7.6.
(normaalisti aina ensimmäinen maanantai).
Edellisten vuosien tapaan, Pohjois-Kreikan
Suomi-Seura otti osaa hyväntekeväisyyteen
kerättävien varojen hankintaan valmistamalla suomalaisia ruokaa tarjoiltavaksi festivaalivieraille.
Tänä vuonna suomalaiset valmistivat lohitäytteisiä lettuja, lohipiirakkaa ja jauhelihapihvejä sienikastikkeella. Lisukkeena tarjoiltiin riisiä.
Tarjoiltujen ruokien ohjeet löytyvät tästä tiedotteesta, kohdasta ”ruokaohjeita”.
Ateenan suurlähetystö tiedottaa

(www.finland.gr)

Uudet passit käyttöön elokuussa
Eduskunnan käsiteltävänä on parhaillaan
hallituksen esitys uudeksi passilaiksi, jonka
sisältämä keskeisin uudistus on biometristen
tunnisteiden sisällyttäminen passeihin. Tunnisteina tulevat olemaan Euroopan unionin
päätöksen mukaisesti mikrosirulle tallennettava kasvokuva ja sormenjäljet. Ensimmäisessä vaiheessa käyttöön otetaan kasvokuva, ja sormenjäljet sisällytetään passeihin
myöhemmin. Uudet passit tulevat käyttöön
tämänhetkisen aikataulusuunnitelman mukaan elokuussa 2006. Nykymuotoiset passit
kelpaavat senkin jälkeen voimassaoloaikansa
loppuun saakka.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Passiuudistuksen seurauksena muun muassa
passien pisin voimassaoloaika lyhenee viiteen vuoteen ja lapsia ei voida enää merkitä
vanhempien passiin. Toisin kuin kotimaassa
haetun passin Suomen ulkomaanedustustoista hankittavan passin hintaa ei tässä vaiheessa koroteta, vaan se säilyy ulkoministeriön maksuperusteasetuksen mukaisesti 80
eurona.
Kunniakonsulaatit eivät enää käsittele passihakemuksia
Passihakemusten käsittely muuttuu biometristen tunnisteiden käyttöönoton seurauksena siten, että hakemuksen voi ulkomailla jättää ainoastaan passinmyöntöoikeudet omaavaan toimipisteeseen. Nykyisenlainen mahdollisuus passihakemuksen täyttämiseen julkisen notaarin valvonnassa tai kunniakonsulaatissa ei uuden passilain myötä ole mahdollista.
Passihakemusten käsittelyajat ulkomailla tulevat uuden passijärjestelmän myötä lyhenemään. Myös valmiin passin noutaminen kunniakonsulaatista tulee edelleen olemaan
mahdollista.
Biometristen tunnisteiden käsittely edellyttää
mittavia investointeja laitteisiin ja tietoyhteyksiin, joita ei ole kustannussyistä mahdollista tehdä kaikkiin nykyisin passihakemuksia
vastaanottaviin toimipisteisiin. Ulkoasiainministeriö tutkii parhaillaan mahdollisuuksia varustaa runsaasti passeja käsitteleviä kunniakonsulaatteja passinantoon, mikäli rahoitus
sitä varten järjestyy.
Yhden kunniakonsulaatin varustamisesta
passihakemusten vastaanottamista varten
maksaa noin 55.000 euroa, minkä lisäksi
vuotuiset, lähinnä suojattujen tietoliikenneyhteyksien käyttökustannukset olisivat vähintään 10.000 euroa.
Tavoitteena luonnollisesti on, että ulkosuomalaisten passin hakeminen ei muodostu
kohtuuttoman hankalaksi jatkossakaan. Passin voi edelleen hakea Suomessa tai muista
Suomen edustustoista kuin kunniakonsulaateista. Käytännössä ulkosuomalaisten passinsaanti tulee kuitenkin jonkin verran vaikeutumaan uuden passilain myötä, etenkin
suurissa maissa, joissa passinhakeminen on
tähän mennessä tapahtunut paljolti kunniakonsulaattien kautta. Uusi passijärjestelmä
edellyttää, että hakijan kaikki tiedot ovat
ajan tasalla Suomen väestötietojärjestelmässä.
Siihen saakka, kunnes uudet määräykset tulevat voimaan, passeja haetaan nykymenettelyn mukaisesti.
Yhdysvaltain määräykset muuttuvat lokakuussa
Yhdysvalloissa on vuoden 2002 toukokuussa
hyväksytty laki, jolla pyritään edistämään raja- ja viisumiturvallisuutta. Laissa asetetaan
viisumivapausohjelmaan osallistuville valtioille muun muassa maahantuloasiakirjoja koskevia teknisiä vaatimuksia.
Yhdysvallat vaatii 26. lokakuuta 2006 alkaen, että maahantulijan passi sisältää standardin mukaiset biometriset tunnisteet. Vaatimus koskee ainoastaan aikarajan jälkeen
myönnettyjä passeja. Jos aikarajan jälkeen
myönnetty passi ei täytä biometrisen passin
standardia, matkustaminen Yhdysvaltoihin
vaatii viisumin.

Ennen aikarajaa myönnetyillä passeilla voi
matkustaa niiden voimassaolon loppuun asti
Yhdysvaltoihin ilman viisumia, ellei viisumia
tarvita matkan pituuden tai tarkoituksen takia. Passin edellytetään kuitenkin olevan koneellisesti luettava.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)

Hallitus hyväksyi ulkosuomalaispoliittisen ohjelman
Hallitus on hyväksynyt 31. toukokuuta valtioneuvoston periaatepäätöksen ulkosuomalaispoliittisesta ohjelmasta vuosiksi 2006-2011.
Ohjelmassa määritellään linjauksia ja toimenpiteitä, joiden avulla vahvistetaan ulkosuomalaisten ja Suomen välistä vuorovaikutusta. Periaatepäätös täydentää valmisteilla
olevaa hallituksen maahanmuuttopoliittista
ohjelmaa.
Ohjelmassa todetaan, että onnistunut ulkosuomalaispolitiikka parantaa ulkosuomalaisten edellytyksiä palata Suomeen. Tämä vaatii paluumuuttoa hidastavan lainsäädännön
ja hallintokäytäntöjen epäkohtien selvittämistä. Myös arki- ja työelämään liittyvien kysymyksien tiedotusta tulee tehostaa.
Toinen painopiste ohjelmassa on ulkosuomalaisten oman kulttuurin tukeminen ja säilyttäminen. Tässä työssä Suomi-kouluilla on
merkittävä osa. Koulut tukevat lasten suomen ja ruotsin kielen sekä suomalaisen kulttuurin oppimista. Lisäksi ohjelmassa halutaan edistää ulkosuomalaisten nuorten pitempiaikaista tai lyhytkestoista koulunkäyntiä, opiskelua ja harjoittelua Suomessa.
Käsitteellä ulkosuomalainen tarkoitetaan ulkomailla asuvia Suomesta muuttaneita syntyperäisiä Suomen kansalaisia sekä heidän
jälkeläisiään riippumatta siitä, ovatko jälkeläiset Suomen kansalaisia tai Suomessa syntyneitä. Henkilöiden tulee kuitenkin itse pitää
itseään suomalaisina.
Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on valmisteltu työministeriössä. Valmistelun yhteydessä on kuultu ulkosuomalaisparlamenttia.
Ulkosuomalaispoliittinen ohjelma on luettavissa
kokonaisuudessaan
osoitteessa:
www.mol.fi/julkaisut. Tiedotamme myöhemmin, mikäli ohjelma julkaistaan painettuna.
Biometristen passien hankinta esillä USP:n
puhemiehistön kokouksessa
Biometristen passien hankinta ulkomailla ja
helmikuussa voimaan astunut ulkomaille
maksettavien työeläkkeiden verotusmuutos
olivat ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistön 9.-10. toukokuuta Helsingissä pidetyn
kevätkokouksen pääaiheita.
Biometristen passien hankinta aiheuttaa ulkosuomalaisille tuntuvasti lisäkustannuksia
ja -hankaluuksia. Passeja ei jatkossa voi
enää anoa kunniakonsulaateista, koska biometrisen passin anomuksen käsittelyyn tarvittava laitteisto sijoitetaan ulkomailla pääsääntöisesti Suomen suurlähetystöön tai
pääkonsulinvirastoon, jossa hakijan on henkilökohtaisesti käytävä passia anomassa. Ulkomailla myönnettävien biometristen passien
hinta tulee myös olemaan korkeampi kuin
Suomessa myönnettävien. Puhemiehistö ve
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tosikin ulkoministeriöön, jotta se sijoittaisi
kyseisen laitteiston edustustoonsa alueelle,
jolla asuu eniten suomalaisia.
USP:n pitkään ajama ulkomaille maksettavien työeläkkeiden verotus muuttui helmikuussa progressiiviseksi. Useimmat ulkomaille
maksettavat työeläkkeet ovat erittäin pieniä,
joten monet ulkosuomalaiseläkeläiset vapautuivat verosta kokonaan. Puhemiehistö toikin
kiitokset maailmalta toiselle valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroosille sekä eduskunnan verojaostolle, joiden kanssa oli sovittu
selvitettävän verouudistuksen seurauksia.
Tapaamisissa todettiin verotuksessa olevan
edelleenkin jäljellä joitain ongelmakohtia
tiettyjen eläkeläisryhmien osalta, ja näitä pyritään selvittämään.
Puhemiehistö sai kokouksessaan myös tietoa
mm. eurooppalaisesta sairausvakuutuskortista sekä Turussa kesäkuussa 2008 pidettävästä Find Finland in Turku – ulkosuomalaistapahtumasta. Kirkkohallituksessa tapaamisen aiheena olivat erilaiset ulkosuomalaisille
tarkoitetut tukimuodot. YLE Radio Finlandin
suorassa lähetyksessä puhemiehistö vastasi
ulkosuomalaisten kysymyksiin.
Suomi-koulujen selvitys valmistunut
Suomalaisyritysten kansainvälistyessä on
suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden
määrä Suomi-kouluissa kasvanut nopeasti ja
heitä on tällä hetkellä lähes kolmasosa koulujen oppilaista. Enemmistö on edelleen pysyvästi ulkomailla asuvien, kaksikielisten perheiden lapsia. Valtionavustuksen ehtona
opetusryhmässä tulee olla vähintään kuusi
oppilasta, minkä vuoksi suomea äidinkielenä
ja suomea toisena kielenä oppivia opetetaan
usein samassa ryhmässä. Suomi-koulujen
toimintaedellytyksistä kartoittavassa selvityksessä ehdotetaan, että ryhmäkoon minimivaatimus pudotettaisiin neljään Suomessa
vallitsevan oman kielen opetuksen käytännön mukaisesti. Samalla tulisi Suomi-koulujen valtiontukea nostaa, jotta koulutoiminta
voidaan turvata ja sitä voidaan kehittää.
Suomi-koulujen apuvälineistöä tulisi parantaa. Selvitykseen osallistuneista 116 Suomikoulusta vain neljällä on mahdollisuus työskentelyyn tietokoneluokassa, televisio ja
videolaitteet on käytössä vain 41 %:lla eikä
CD- tai kasettinauhuriakaan ole kaikilla. Erityisen huolestuttava on selvityksen mukaan
Suomi-koulujen oppikirja- ja kirjastotilanne.
Oppikirjat ovat usein vanhentuneita, eikä
harjoituskirjoja ole ollut varaa ostaa kaikille.
Selvityksessä edellytetään kirjatilanteen nopeaa korjaamista.
Selvityksessä todetaan, että Suomi-koulujen
opettajien palkkioita tulisi nostaa opetustyön
jatkumiseksi, sillä palkkioita ei ole korotettu
kahteenkymmeneen vuoteen. Lisäksi ulkosuomalaisnuorten suomen kielen oppimismotivaatiota tulee lisätä erilaisilla toimenpiteillä. Selvityksessä huomautetaan, että Suomi-koulujen työn tuloksilla voi olla tulevaisuudessa huomattava työvoimapoliittinen
merkitys Suomelle.
Akuutti ongelma on myös Suomi-koulujen
yhteisten internetsivujen puuttuminen. Koulujen tavoittaminen on vaikeaa, eikä tiedon
välittäminen kaikille kouluille, opettajille ja
ulkomaille muuttaville suomalaisperheille ole
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

nykytilanteessa mahdollista. Koulujen keskinäinen verkottuminen ja koulujen välisen yhteistyön koordinoiminen on ehdoton edellytys koulutyön kehittämiseksi. Selvityksessä
todetaan, että tähän tarvitaan valtion säännöllistä tukea.
Säännöllistä suomen kielen opetusta ulkosuomalaisille lapsille on annettu jo 45 vuotta. Vuodesta 1974 lähtien Suomen valtio on
tukenut kouluja. Suomikoululaisia on noin 3
700 ja kouluja on nykyisin noin 150.
Puluumuuttajan infopäivän ajankohta muuttunut
Suomi-Seura ry järjestää maanantaina
14.8.2006 (HUOM: päivämäärä muuttunut)
Paluumuuttajan infopäivän. Koulutus järjestetään puolen päivän mittaisena luento- ja
keskustelutilaisuutena, jossa aiheena ovat
maahanmuutto, terveydenhuolto, eläkkeet,
verotus, työnhaku, lasten koulunkäynti ym.
paluumuuttoon liittyvät asiat.
Tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa.
Hinta: Suomi-Seuran jäsenille 30 euroa ja
muille 50 euroa.
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 4.8.2006 mennessä: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8, 00170
Helsinki, puh. +358-(0)9-684 1210, fax
+358-(0)9-684 12140, info@suomi-seura.fi,
www.suomi-seura.fi
Siirtolaisaiheinen kirjoituskilpailu
Osallistu Finn Fling 06 –tositarinakirjoituskilpailuun. Voit voittaa suuren pääpalkinnon tai
yhden kolmesta pienemmästä palkinnosta.
Voittajakertomukset julkistetaan Finn Fling
Festival -juhlilla 14.-16. heinäkuuta 2006
Thunder Bayssa, Kanadassa.
Voit osallistua niin monella tarinalla kuin haluat. Mikä tahansa tarinoista saatetaan myöhemmin julkaista sanomalehdissä tai juhlien
jälkeen toimitettavassa julkaisussa.
Tarinoiden tulisi kuvata kirjoittajan vanhaa
kotipaikkaa "kaukana täältä" ja kirjoittajan
omakohtaista kokemusta siirtolaisuudesta.
Tarinoiden pituus saa olla korkeintaan 1 500
sanaa. Tarinoiden on oltava alkuperäisiä ja
ennen julkaisemattomia.
Kirjoita kertomuksesi otsikko, nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä mahdollinen
sähköpostiosoitteesi erilliselle paperille. Kertomuksen viimeinen jättöpäivä on 25. kesäkuuta 2006.
Lähetä kertomuksesi tavallisessa postissa
osoitteella Stories of My Faraway Home, c/o
408 Ambrose St., Thunder Bay ON P7B 1M4,
Canada, tai e-maililla accrue@email.com.. Lisätietoja nettisivuilta www.finnfling06.com
Siirtolaistapahtuma Turussa vuonna 2008
Turussa järjestetään 11.-15. kesäkuuta 2008
suuri ulkosuomalaistapahtuma Find Finland
in Turku. Tapahtumaan ovat tervetulleita ulkosuomalaiset kautta maailman.
Tapahtuman perusajatuksena on "Sinun
Suomesi on tänään erilainen. Yhdessäolon,
suomalaisen kulttuurin ja siirtolaisuuden historian esittelyn ohessa ulkosuomalaisille halutaan esitellä nyky-Suomea ja sen menestystä.

Ohjelman perustana ovat kulttuuri, luennot
ja kurssit, urheilu ja liikunta, markkinat ja
ravintolatoiminta, retket ja kävelykierrokset
sekä erilainen vapaa-ajan ohjelma, kuten
tanssit ja kiertoajelut.
Find Finland in Turku -tapahtuman järjestää
ja organisoi Turun kaupunki. Tapahtumasta
on perustietoa Turun kaupungin kotisivulla
www.turku.fi, kohdassa Tapahtumat ja vapaa-aika.
Kansalaisuusilmoituksen
enää kaksi vuotta

teko

mahdollista

Suomen kansalaisuuden takaisin saaminen
ilmoitusmenettelyllä on mahdollista enää vajaat kaksi vuotta eli 31.5.2008 asti. Ilmoitus
kannattaa laittaa ajoissa vireille, sillä esimerkiksi Saksassa asuvat tarvitsevat kaksoiskansalaisuutta varten luvan, jonka saanti vie aikaa.
Lisätietoja Ulkomaalaisviraston kotisivulta
www.uvi.fi ja www.usp.fi, kohta "Kaksoiskansalaisuus".
USP:n puhemiehistö kokoontuu Helsingissä
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö puhemies Pertti Paasion johdolla kokoontuu
Helsinkiin kevätkokoukseensa 9 - 10. toukokuuta. Asialistalla on käynti Kirkkohallituksessa (teemana ennen kaikkea preventiivinen ja ammatillinen perhetyö ulkosuomalaisten parissa), vierailut toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin ja eduskunnan
verojaoston luona uuden eläkeverotuslain tiimoilta sekä sisäasiainministeriössä (aiheena
uudet biometriset passit).
Lisäksi keskusteluja käydään Kelan edustajan kanssa eurooppalaisesta sairausvakuutuskortista ja Turun kaupungin edustajat tiedottavat Turussa vuonna 2008 järjestettävästä ulkosuomalaistapahtumasta.
USP:n kotisivut: www.usp.fi
Henkilötiedot ajan tasalle Suomessa
Muistutamme jälleen kerran, että on tärkeää
ylläpitää henkilö- ja osoitetiedot Suomen väestötieto-järjestelmässä. Ilmoittakaa osoitteenne Suomen väestötietojärjestelmään aina kun muutatte. Osoit-teenmuutoksen voi
ilmoittaa Suomen edustustoon tai Suomessa
Vaasan maistraattiin (Pietarsaaren palveluyksikkö, Kauppiaankatu 8, PL 26, 68601 Pietarsaari,
puh:
+358-(0)6-781
4000,
www.maistraatti.fi/ulkosuomalaiset.
Uusien biometriset tunnisteet sisältävien
passien myötä on tärkeätä, että osoitteenne
on oikea. Passia hakiessanne osoite tarkistetaan, ja mikäli se ei ole sama kuin hakulomakkeessa, voi passin saanti hidastua. Passin saanti näet edellyttää, ettei hakijan tiedoissa ja hakemuksessa ole ristiriitaisia tietoja. Jos on, on osoite muutettava ensin ja
vasta sitten passihakemus voidaan käsitellä.
Muita syitä osoitteiden pitämiseksi oikeana
ovat muun muassa vaalien ilmoituskorttien
tai asevelvollisuusikäisten kutsuntapapereiden perille tulon varmistaminen, tulevaisuudessa ehkä myös äänestyslipukkeiden saamisen takaaminen.
Uusista biometrisistä passeista tiedotimme
huhtikuun jäsenkirjeessämme.
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Kirjeäänestys ei sisälly vaalilakiesitykseen
Hallituksen esitys uudeksi vaalilaiksi on tällä
hetkellä käsittelyssä eduskunnan perustuslakivaliokunnassa. Ulkosuomalaisten kannalta
tärkeää kirjeäänestystä ei lakiesityksessä
esitetä, vaan pääasiallisena uudistuksena
ehdotetaan kotimaassa mahdollisuutta äänestää sähköisesti.
Oikeusministeriön mukaan syksyllä laaditaan
perusmuistio ulkosuomalaisten äänestysvilkkauden parantamisesta, jolloin kirjeäänestyksen mahdollisuutta jälleen käsitellään. Tämä muistio toimii pohjana jatkovalmisteluille
ja asia siirtyy poliittisille päättäjille. Oikeusministeriöstä arvioidaan, ettei nykyinen hallitus ehdi ottaa asiaan enempää kantaa, vaan
asia siirtyy seuraavalle hallitukselle kevään
2007 eduskuntavaalien jälkeen.
USP:N päätöslauselmat palanneet lausuntokierrokselta
Ulkosuomalaisparlamentin vuoden 2005 istunnon päätöslauselmat luovutettiin pääministeri Matti Vanhaselle lokakuussa 2005.
Työministeriö on kierrättänyt päätöslauselmat asianomaisissa ministeriöissä ja koonnut
lausunnot yhteen. Nämä lausunnot ovat nyt
palanneet USP:n sihteeristölle. USP:n puhemiehistö kokoontuu Helsingissä 9. -10.
toukokuuta ja ottaa kokouksessaan kantaa
ministeriöiden lausuntoihin sekä siihen miten
asioita tämän jälkeen viedään eteenpäin.
USP:n päätöslauselmat ovat nähtävissä
USP:n internetsivuilla www.usp.fi ja lisätietoja niistä antaa parlamenttisihteeri Tina Nordqvist tina.nordqvist@suomi-seura.fi
Suomen kielen ja kulttuurin seminaari Helsingissä
Suomi-Seura järjestää 3. - 21. heinäkuuta
2006 suositun suomen kielen ja suomalaisen
kulttuurin seminaarin 18 - 30-vuotiaille ulkosuomalaisnuorille. Seminaari järjestetään
Helsingin kristillisessä opistossa Laajasalon
kaupunginosassa, meren rannalla, noin yhdeksän kilometrin päässä Helsingin keskustasta, jonne on hyvät yhteydet.
Hinta: 920 euroa, sisältää opetuksen, opetusmateriaalin, täysihoidon ja seminaarin ohjelmaan kuuluviat retket kuljetuksineen ja sisäänpääsymaksuineen.
Seminaarissa opiskellaan suomen kieltä kolmessa tasoryhmässä vasta-alkajista edistyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja englanniksi esim. Suomen historiasta, yhteiskunnasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta.
Luennot pidetään englanniksi. Myös vapaaajanohjelmaa on tarjolla. Viikonloput ovat
vapaat.
Opetuskieli on suomi ja englanti. Osanottajien ei tarvitse osata suomea.
Ilmoittautuminen: 28. huhtikuuta 2006 mennessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä, joten mahdollisia vapaita
paikkoja voi tiedustella myös määräajan jälkeen.
Lisätietoja löytyy www.suomi-seura.fi kohdasta - Seminaarit ja kurssit. Voit tulostaa sivuilta ilmoittautumislomakkeet. Toimitamme
pyynnöstä lomakkeita myös postitse.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Lisätietoja: Suomi-Seura ry, Mariankatu 8,
FIN-00170 Helsinki, Finland, info@suomiseura.fi, puh: +358-9-684 1210, fax. +3589-684 121 40
Varapuhemieheltä
Hyvät ystävät,
Puhemiehistön tapaaminen pidetään 9. ja
10.5. Olen pyytänyt yhteydenottoa Kelan
virkailijoihin ja samoin sisäasianministeriön
passiasioista vastaavaan, koska näillä alueilla
on sekavuutta ja epäselvyyttä. Näihin paneudun nyt tässä raportissani.
1. Kuten tiedämme, EU- ja ETA-alueilla residentteinä olevat maanmiehemme ottavat
mukaan matkalle Suomeen eurooppalaisen
sairausvakuutuskortin (väriltään sininen), joka korvaa ennen samaan tarkoitukseen käytössä olleen E 111-lomakkeen. Kortti on
asuinmaan viranomaisen todiste siitä, että
ao. maa korvaa äkillisissä sairaustapauksissa
tarvittavan hoidon. Jos taas kroonikko tai
muutoin jatkuvaa hoitoa tarvitseva haluaa
lomamatkallaan Suomessa hoitoa, annetaan
hänelle lähtömaasta mukaan E 121-lomake.
Saan kuulla jatkuvia valituksia siitä, että
kaikkialla Suomessa erityisesti terveyskeskukset eivät tunne mainittua sairaanhoitokorttia, vaikka EU-lainsäädännön pitäisi näiltä osin olla kaikin puolin tiedossa. Kun nyt
tapaamme Kelan lakimiehen ja muita henkilöitä, esitän esimerkkitapauksen, josta minulla on todisteet mukanani.
Henkilö oli viime kesänä äkkiä ja ilman mitään ulkonaista syytä menettänyt näön toisesta silmästään. Päijät-Hämeen keskussairaalassa Lahdessa oli sairasvakuutuskorttia
ihmetelty ja todettu, että potilaan tulee kyllä
maksaa hoito. (Silmän verkkokalvo oli irtoamassa). Potilas on onneksi kuitenkin sellainen ihminen, joka ei voinut - asioiden ja
määräysten tilan tuntien - hyväksyä tätä.
Lääkäri ei ollut ottanut kantaa asiaan ja oli
vain todennut, että hänen asiansa on hoitaa
potilas terveeksi. Näin tietenkin tapahtuikin.
Kun potilas poistui sairaalasta, hänelle sanottiin, että hänen tulee maksaa lasku, joka
summaltaan lähenteli 5.000 euroa. Potilas
kieltäytyi.
Noin kuukauden kuluttua tuli peräti ylilääkärin allekirjoittama kirje, jossa todettiin, että
tapaus oli äkillinen sairaus ja kuuluu sairausvakuutuskortin piirissä hoidettaviin sairauksiin, jotka asuinvaltio (Espanja tässä tapauksessa) korvaa.
Monet täkäläiset residentit ovat valittaneet
minulle, että eritoten maaseudun terveyskeskuksissa korttia kummastellaan eikä tarvittavaa hoitoa tahdo saada ilman suukopua.
SIIS Kelan tulisi kohentaa informointia asiasta hoitavalle henkilöstölle.
Kuinka moni "kiltti mummo" tietämättäänkin
maksaa näitä maksuja, joita hänen ei lain
mukaan maksaa kuulu?
2. Passilainsäädäntö (passisäännöt) muuttuu
elokuussa. Sen jälkeen ei enää anneta nykyisenlaisia passeja; uudet ovat "bio-passeja"
tai vastaavia, tekniikkaa en tarkemmin tunne. Tietojen mukaan passinvalmistukseen
vaaditaan erityiset koneet, joita ei voida niiden kalleuden vuoksi jakaa kaikille niille, jotka nykyisin passeja kirjoittavat. Suurlähetys-

töt tietenkin koneet saisivat. Pääsäännön
mukaan kunniakonsulaatit eivät voi myöntää
passeja, vaan ainoastaan suurlähetystöt (ja
kaiketi myös diplomaattitasoiset konsulaatit).
Aurinkorannikon suuren suomalaispopulaation vuoksi Malagan konsulaattimme on voinut myöntää passeja. Näin on kaiketi jossain
muuallakin vastaavanlaisilla alueilla. Kun nyt
käy niin, että henkilön pitää matkustaa Madridiin passinhakuun, niin tiedossa on tilanne,
jota ei tulla hallitsemaan. Täällä on nytkin
henkilöitä, jotka tuskin pääsevät liikkumaan
lähikauppaansa Madridista puhumattakaan.
Miten heille käy, kun suomalaisella pitäisi
kuitenkin olla voimassaoleva Suomen passi.
Espanjassa kirjoitetaan vuosittain noin 400
passia, joista yli puolet Costa del Solilla. Sen
lisäksi Malagan konsulaatti kirjoittaa vuosittain noin 50 rikkoutuneen passin tilalle uudet.
Tämä asia siis koskee suomalaisia kaikkialla
maailmassa. Nyt on kehotettu ihmisiä uusimaan passinsa Suomessa siellä käydessään.
Mutta kaikkihan eivät Suomeen matkusta.
Passin valmistukseen tarvittava tekninen
aparaatti maksanee noin 40.000 euroa, jonka lisäksi tulevat vuotuiset käyttökustannukset noin 10.000 euroa.
Käsittääkseni viimeksi mainitut ovat perittävissä passinsa lunastavalta asiakkaalta.
Edellä siis vain kaksi teemaa, jotka tulevat
esiin kokouksessamme.
Parlamenttisihteeri antaa erillisen raportin
tapaamisesta.
Muistattehan elokuun aluekokouksemme.
Talo on luvannut tarjota kahvit (teet) ja pullat.
Toivotan hyvää kesää teille kaikille.

Olavi Peltola

varapuhemies
Varapuhemieheltä
Eilen lähettämääni "kevätraporttiin" on tullut
sen verran palautetta, että täydennän sitä
vielä seuraavin osin:
1) Edellisen täysistunnon hyväksymät aloitteet ovat siis ministeriöissä lausunnolla. Jos
jotain palautetta on tullut, niin saanen niistä
tietää puhemiehistön tapaamisessa 9.-10.5.
Ilmoitan heti, jos on uutisia. Yleensä nämä
vastaukset kylläkin kestävät melko kauan.
Vastauksia voi saada myös heti ja suoraan
parlamenttisihteeri Tina Nordqvistiltä osoitteesta tina.nordqvist@suomi-seura.fi
2) Asettamani kolmihenkinen "mietintäryhmä" substanssilla "Kuka valitaan seuraavaksi
alueemme varapuhemieheksi, sopivien ehdokkaiden hakeminen ja nimeäminen" on
työskennellyt ja kysynyt minultakin henkilökohtaista mielipidettäni ehdokkaan/ehdokkaiden kriteereistä.
Kuulemme aiheesta ehkä lisää (ehdokasnimiä lukuun ottamatta) elokuun aluekokouksessamme. "Mietintäryhmällä" on vielä työaikaa vuosi.
3) Yrittäkää parhaamme mukaan levittää tietoutta ulkosuomalaisparlamentista ja sen
merkityksestä. Kun meillä täällä Costa del
Solilla oli viime marraskuussa Aurinkorannikon ev. lut. seurakunnan 20-vuotisjuhlat, oli
juhlapuhujana puhemiehemme Pertti Paasio.
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Monisatapäisen yleisön edessä hän ohimennen mainitsi minutkin alueen varapuhemiehenä, "joka yrittää hoitaa asioita demokraattisesti, eikä niin kuin Rooman keisari". Tämä
kaiketi oli tarkoitettu vitsiksi, mutta olen sen
jälkeen huomannut, että statukseni on noussut siinä mielessä, että ihmiset ovat lähestyneet kysymyksillään entistä avoimemmin.
Toisaalta on täkäläisenkin suomalaisen lehdistön yleisönosastoissa ollut kirjoituksia,
joissa ei useinkaan ole ollut päätä eikä häntää. Niinpä eräskin eläkeläinen Torreviejasta
haukkuun usp:n ja Paasion, jotka eivät ymmärrä, ettei eläkeläiseltä saisi periä ulkomailla 1,5 % sairausvakuutusmaksua, vaikka
Suomi joutuukin maksamaan ulkomaalaisresidentin sairaanhoitokulut toisessa EU- tai
ETA-maassa.
Kirjoittaja ei ole ymmärtänyt, että mainittu
prosenttiluku on Suomen eduskunnan säätämä eikä "hatusta vedetty", kuten hän sanoo. Sitä paitsi ei usp eikä Paasio ole ikinä
käsitellyt koko asiaa. Tämä yleisönosastokirjoittaja mieltää - ehkä monien muiden tavoin
– että parlamenttimme on jonkinlainen lakeja ja määräyksiä säätävä elin, joka ei ymmärrä ulkosuomalaisten etua. Kirjoittaja ei
käsitä, että koko parlamentti on perustettu
nimenomaan ulkosuomalaisten edunvalvojaksi ja siinä työssään se on onnistunut kohtalaisen hyvin.
Aion ottaa tämän tapauksen esille suorassa
koko maailmaan radioitavassa Radio Finlandin lähetyksessä puhemiehistön kyselytunnilla 10.5.
Parhain terveisin

Olavi Peltola

varapuhemies
Varapuhemieheltä
Tervehdys Espanjasta,
Ajattelin aiemmin, että en laadi mitään käsittelylistaa elokuun 7. päivän kokoustamme
varten, koska kokous on "rutiininomainen",
mutta on usealta taholta toivottu agendaa,
joten tässä se sitten on:
ALUEKOKOUS
7. elokuuta 2006 alkaen klo 12.00 SuomiSeura ry:n kokoushuoneessa Mariankatu 8,
00170 HELSINKI, puh. +(358)-(0)9-684 121
31
1. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus, sihteerin ja pöytäkirjan tarkastajien
valinta
2. Läsnäolijoiden ja heidän taustaryhmänsä
toteaminen
3. Edell. aluekokouksen (22.05.05) pöytäkirja
4. Maaraportit, virallisten edustajien raportit
5. Sihteeristön puheenvuoro (mm. keskusvirastojen vastaukset edellisen täysistuntomme aloitteisiin, ulkosuomalaispoliittinen ohjelma ym.)
6. Varapuhemiehen suullinen raportti (mm.
biopassit)
7. Ehdollepanotoimikunnan raportti (Heikkinen, Karhu, Suomalainen)
8. Muut asiat
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

9. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
10. Kokouksen päättäminen
Tarkkailijoilla on kokouksessa puheoikeus,
jos asiasta yksimielisesti sovitaan.
Jos jonkun mielestä joku tärkeä asia ei ole
mainittu käsittelylistassa, voidaan tämä asia
ottaa esiin kohdassa 8.
Odotan parhaillaan sitä, että kuukausia kestänyt tulehdus väistyisi sen verran, että voisivat operoida eturauhaseni. Jos joudun terveyssyistä olemaan pois kokouksesta, hoitaa
puheenjohtajuuden varahenkilöni, rouva Ritva Viertola Cavallari.
Toivotan kaikille hyvää ja virkistävää kesää.

Olavi Peltola
Varapuhemieheltä
Hyvät ystävät,
Puhemiehistö siis kokoontui 9.-10.5. Helsingissä. Sieltä tulin eilen.
YLEISTÄ:
Suomenruotsalaisia maailmalla edustava varapuhemies Barbro Allardt Ljunggren vetäytyy tästä työstä, koska hänen miehensä on
saanut pestin Ruotsin suurlähetystöön Helsinkiin ja Barbro katsoo, ettei diplomaatin
puolisona voi toimia painostusryhmässä, joka usein esittää vaateita hallitusten suuntaan.
Hänen varamiehensä Carl-Gustav Store astuu tilalle jo ensi kokouksesta (marraskuu)
lukien.
Puhemiehemme, ministeri Pertti Paasio ei
voinut osallistua kokoukseen, koska ei selkäkipunsa vuoksi päässyt nousemaan vuoteeltaan.
Uusi parlamenttisihteerimme Tina Nordqvist
jää äitiyslomalle. Hänen sijaisensa Irene
Gröhn tulee töihin elokuun alussa. Toiminnanjohtaja Paula Selenius jää sairaslomalle.
Muut Suomi-Seurassa yrittävät palvella meitä parhaansa mukaan. Viisainta on lähettää
kyselyt ja muu posti osoitteella info@suomiseura.fi koska tämä posti tarkistetaan päivittäin.
Seuraava täysistunto pidetään syksyllä 2007.
Se on juhlaistunto usp:n täyttäessä 10 vuotta. Tämän kokouksen yhteydessä pidetään
aluekokouksemme, jossa mm. valitaan seuraajani.
PUHEMIEHISTÖN TAPAAMINEN:
Tiistaina 9.5. Kävimme kirkkohallituksessa,
jossa kansliapäällikkö Risto Junttila, ulkoasiainosaston johtaja Risto Cantell, Ilkka Mäkelä (Suomi-Seuran hallituksen jäsen) ja perheasioiden johtaja Martti Esko alustivat aiheista kirkollisia palveluja ja ekumeniaa, tukimuotoja monikulttuurisille aviopareille ja
perheille, ulkosuomalaisvanhusten parissa
tehtävä tutkimustyö ja ennne muuta preventiivinen ja ammatillinen perhetyö ulkosuomalaisten parissa. (Samaan aikaan oli Turussa
kirkkohallituksen kokous).
Valtiovarainministeriössä tapasimme ministeri Ulla-Maj Wideroosin sekä finanssineuvos
Antero Toivaisen.
Ilmaisimme tyytyväisyytemme hallituksen
eduskunnassa läpimenneeseen lakiesityk-

seen koskien lähdeveroa. Esitimme esimerkkejä väliinputoajien tapauksista, joita pitäisi
saada korjattua. Sisäasiainministeriön poliisiosastolla saimme selonteon uudesta passilaista ja (elokuussa?) tulevista biopasseista.
Uusien vaateiden mukaan passeja voidaan
valmistaa vain erityisellä koneella - hinta n.
60.000 euroa + vuosittaiset käyttökulut n.
10.000 euroa. (katso tässä myöhemmin
käyntiämme ulkoasiainministeriössä). Hyvää
on, että vanhat nyt voimassaolevat passit
kelpaavat myöntämisikänsä loppuun asti.
Hyvä on sekin, että passihakemuksen voi
jättää mille tahansa poliisilaitokselle Suomessa (ei siis enää välttämättä asuinpaikan).
Liikkuva poliisi perustaa myös Helsinki-Vantaa lentokentälle passinvalmistuspisteen. Ilmoitimme, että biometristen passien kirjoittamisen (anomisen) siirtyessä ulkomailla ainoastaan suurlähetystöille tulee se vaikeuttamaan huomattavasti ulkomailla asuvien
suomalaisten elämää.
Sisäasiainministeriö (poliisi) vastaa passiasioista Suomessa; ulkomailla siitä vastaavat
UM:n alaiset edustustot, jolle ei siis ole annettu riittäviä määrärahoja niin, että passit
voitaisiin valmistaa esim. konsulaateissa.
Iltapäivällä luonamme vierailivat Turun kaupungin edustajat kertomassa siitä, kuinka
kaupunki järjestää kesällä 2008 ulkosuomalaistapahtuman.
Päivän päätti UM:n viestintä- ja kulttuuriosaston tarjoaman iltapalatilaisuus, jossa
isännät taas puhuivat tulevista biometrisistä
passeista. Käytin suunnilleen seuraavansisältöisen puheenvuoron: "Mikä ihmeen oppi tai
talonpoikaisjärki sanelee sen, että passintekolaitteet pitää sijoittaa suurlähetystöihin.
Esimerkiksi Malagan kunniakonsulaatti on
vuosittain kirjoittanut enemmän passeja kuin
koko muu Espanja yhteensä.
Aurinkorannikon suomalaispopulaatiolle, jonka joukossa on paljon iäkkäitä ihmisiä, tulee
tuottamaan ylivoimaisia vaikeuksia tehdä
passinanomusmatkoja Madridiin". Isännät eivät selvästikään olleet odottaneet tällaista
reaktiota ja joku heistä totesikin, että asiaa
pitää miettiä uudelleen. STT teki asiasta uutisen, joka levisi lehtiin. Mm. Helsingin Sanomissa kirjoitettiin, että ulkosuomalaiset haluavat biopasseihin tarvittavat koneet sinne,
missä on ihmisiäkin.
Keskiviikkona 10.5. kävimme eduskunnassa
valtiovarainvaliokunnan verojaostoa tapaamassa ja kiittelemässä uutta lähdeverolakia.
Koska ulkosuomalaiset eläkeläisresidentit
EU:n alueella maksavat sv-maksun Suomeen, on ihmeellistä, että monet terveyskeskukset Suomessa eivät tunne käytäntöä,
jonka mukaan lomalla Suomessa oleva saa
EU-sairausvakuutuskortin esitettyään ilmaisen lääkäripalvelun.
Vaikka kyseessä ei ole vero, on sv-maksu
kuitenkin veronluonteinen maksu ja otin tämän esille siinä mielessä, että kansanedustajat tietäisivät, mistä on kyse, kun (jos) äänestäjät asiasta valittavat. Palaverin jälkeen
mm. kansanedustaja Arto Bryggare kävi minua kiittelemässä. Verojaostolle teimme lisäksi selväksi em. väliinputoajatapauksia
lähdeveroasiassa.
Iltapäivällä tapasimme Kelan lakimiehen (kuvankauniin naisen), jolta kuulimme, että Kela ei ole vastuussa terveyskeskusten ja sai
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raaloiden tietämättömyydestä EU-lainsäädännöstä, vaan kunkin kunnan terveydenhoitoviranomaisten tulee informoida työntekijöitä. Olin haukkunut Kelaa eli väärää puuta.
Päivän päätti 1,5 tunnin mittainen Radio Finlandin suora lähetys, johon kuuntelijat soittelivat eri maista. Minulle tuli tällä kertaa
vain kolme kysymystä.
Hyvää kesää jokaiselle

Olavi Peltola

varapuhemies
välimerenmaat, Afrikka ja Lähi-Itä
Comenius - vierailulla Kreikassa suomalaisten opettajien näkökulmasta
Lahden kaupungista, Lounaanpuiston koulun
yläasteen vastaavat kolme opettajaa Jukka
Alanko, Anu Torppala ja Helena Vuojolainen
antoivat yhteishaastattelun Venttiilin toimituskunnalle koskien vastavierailua Thessalonikiin 2.-5.5.2006.
1. Voisitteko kertoa kuinka syntyi päätös lähteä COMENIUS - projektin kautta vierailulle
Kreikkaan?
Opettajat: Meidän Comenius - ohjelmaamme
kuuluu talla hetkellä neljä EU-alueen koulua
Saksasta, Tanskasta, Kreikasta ja Suomesta.
Parisen vuotta sitten Lounaanpuiston koulun
rehtori opettajakollegojen kanssa etsiskeli
sopivaa erityiskoulua EU-maiden puitteissa
liittyen mahdolliseen yhteistyöhön. Sattumalta eräs rehtori Tanskasta innostui ajatuksesta ja Tanskaa on kiittäminen vaihto-ohjelman alkusysäykseen. Yhteistyörinkiimme liittyi pian myös saksalainen koulu ja tuorein
jäsen on kreikkalainen ELEPAP:in koulu
Suur-Thessalonikista.
Vaihto-ohjelman nimissä tutustumiskäynnit
jokaiseen maahan ovat toteutuneet, edellinen tapahtui Suomeen 18.–21.1.2006 ja nyt
viimeisin tänne Kreikkaan 2.-5.5.2006. Vuoden kuluttua on tiedossa matka Saksaan, joten jaamme innolla odottamaan saksalaisten
laatimaa ohjelmaa vuodelle 2007!
2. Millaisia odotuksia teillä oli koskien vierailua Kreikassa ja kuinka todellisuus vastasi
ennakko-odotuksia?
Opettajat: Koko ohjelma on ollut erittäin
mielenkiintoinen täällä Thessalonikissa –
kaikki on toiminut! Ohjelmaan on sisältynyt
runsaasti historiaa, Thessalonikin kaupunkiin
tutustumista – aika vaan on niin lyhyt –
kaikkea ei ennätetä tekemään!
On avartavaa vierailla vanhassa kulttuurimaassa! Sattumoisin – kuluneen lukuvuoden
puitteissa olemme käsitelleet oppilaittemme
kanssa sekä antiikin Kreikkaa että antiikin
Roomaa. Oppilaamme ovat peilanneet tätä
ajankohtaa ja teemaa – on syntynyt hedelmällistä vertailua asioista ja ihmisistä eri aikakausien kesken.
Edelleen mm. maantiedon opettaminen on
konkretisoitunut kun vaihto-ohjelmaan kuuluvat osapuolet ovat todellisia siis lihaa ja
verta. Erimaalaisten oppilaiden välinen yhteistyö kasvaa ja kehittyy. Ja vieraan kielen
käyttö kommunikoinnissa on sekin oppimista!
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Järjestelyt ovat olleet oivalliset – kreikkalaiset emännät ovat todella nähneet vaivaa!
Kreikkalaisten järjestämässä tervetulojuhlassa meidät toivotettiin sydämellisesti tervetulleiksi selvällä suomen kielellä!
3. Mitä olette oppineet kreikkalaisista vierailunne perusteella?
Opettajat: Kreikkalaisten aidon vieraanvaraisuuden ilman muuta! Sekä Kreikassa että
sen asukkaissa on olemassa jännittävä välittömyys – tanssi lähtee käyntiin heti ilman
energiajuomia! Välitön meininki on positiivinen asia!
Katukuvassa huomaa selvästi sen, että
kreikkalaisten elintaso on kohonnut – toisaalta maassa ovat hinnat kivunneet ylös
euron tulon myötä!
Maaseudulla huomasimme, että monien talojen ikkunaluukut oli tiukasti suljettuna päiväsaikaankin – se on meille suomalaisille jotensakin outo käytäntö! Kenties kreikkalaisilla on erilainen sosiaalinen säännöstönsä eikä
vieraiden suvaita kurkistella ikkunoista talon
asukkaita? Toisaalta kreikkalaiset näyttävät
tunteensa herkästi, poskisuutelointi ja halaaminen on suosittua ja sallittua sosiaalisessa
kanssakäymisessä!
4. Kertoisitteko oman arvionne kreikkalaisesta koulusta?
Opettajat: ELEPAP-koulu oli hieno kokemus
meille suomalaisille! Sekä esikoulu että alaaste ovat uudenaikaiset teknisesti tarkasteltuna. Mielenkiintoista oli havaita, että koulurakennuksessa oli lapsia varten oma uimaallas – Suomessahan käytetään kunnallisia
palveluita mahdollisimman paljon eli siis
koululaiset siis terveet ja vammaiset käyttävät kunnan uimahallia liikuntatuntien puitteissa. Kreikassa toiminta-kulttuuri on selvästi erilainen!
Toisaalta luokkahuoneet ovat suht pieniä ja
kouluruokailu on tuntematon käsite täällä.
Ja jokaisessa aineessa on oma tuntiopettajansa! Suomessa pyritään yleisopetukseen
eli käytännössä sama opettaja vastaa kaikista aineista luokkakohtaisesti.
5. Mika mielestänne oli antoisin retki tai kokemus Kreikassa?
Ehdottomasti Halkidikin retki oli loistava juttu! Kuvitella – koko ihmiskunnan historia
saattaa joutua uudelleen aikakirjoitetuksi
pelkästään Petralonan tippukivi-luolan löydösten perusteella! Ylipäätään oli niin antoisaa nähdä uusia paikkoja ja alueita täällä
Pohjois-Kreikassa!
Toisaalta – meille opettajille ELEPAP:in kouluvierailu oli mielenkiintoinen asia! Koulun
tervetulotilaisuudessa nuoret olivat valmistaneet hienon ohjelman esityksineen ja aito
kreikkalaisten emäntien vieraanvaraisuus ei
pääse hevin unohtumaan!
6. Millaisena kokemuksena pidätte Comenius
– projektia opettajan näkökulmasta?
Opettajat: On upeaa saada tutustua eri maiden kulttuureihin ja opettajakollegoihin!
Yhdessä vaihdetaan kokemuksia ja opitaan
uutta. Samanaikaisesti oppilaiden välinen
yhteistyö maiden välillä kehittyy ja lujittuu ja
jopa muuttuu henkilökohtaiseksi ystävyydeksi. Opettajina olemme saaneet niin paljon irti

Comenius - projektista ja olemme suunnattoman iloisia kun olemme mukana tässä
vaihto-ohjelmassa!
7. Miten kauan kestää monipuolisen Comenius - ohjelman laadinta mielestänne?
Opettajat: Kyllä suunnitteluun menee aikaa
– meiltä suomalaisilta se vaati vuoden verran töitä. Hyvissä ajoin oli suoritettava majoituspaikkojen varaaminen ja kaikki retkiin
liittyvät yksityiskohdat oli vahvistettava moneen kertaan ennen h-hetkeä.
Kannattaa mainita, että varsinaisten Comenius - vierailujen välissä kierrätetään ns.
matkalaukkua, johon pakataan oppilaiden
töitä, kirjeitä, piirustuksia. Lounaanpuiston
koulun yläasteen nuoret valmistivat äskettäin oman DVD:n ja tämä tallenne lähti kiertämään vaihto-ohjelmaan kuuluvissa kouluissa
juuri matkalaukkuun pakattuna!
Edelleen eri osapuolia pyritään muistamaan
vuoden aikojen mukaan mm. lähettämällä
pääsiäis- ja joulukortteja.
8. Onko teillä vielä jotain sanottavaa Venttiilin lukijoille haastattelun lopuksi?
Olisimme mielellään tutustuneet vielä useampiin kreikkalaisiin kouluihin mikäli se olisi
ollut mahdollista aikataulun rajoissa. Loisteliaan ELEPAP:in koulun tiloista olisi ollut avartavaa piipahtaa jossain keskivertokoulussa!
Ja lopuksi olisi kiva tulla uudestaan tänne
Pohjois-Kreikkaan!
Venttiilin toimituskunta kiittää lämpimästi
Lounaanpuiston koulun yläasteen opettajia
Jukka Alankoa, Anu Torppalaa ja Helena
Vuojolaista myöntämästään haastattelusta
Thessalonikissa. Toivotamme uutterille opettajille rentouttavaa kesää ja kesälomaa!
The European Partner`s Programme in
Thessaloniki. Comenius-ohjelma 2.-5.5.2006
2.5 Saksan (2 hloa), Tanskan (4 hloa) ja
Suomen (3 hloa) opettajaryhmät saapuvat Thessalonikiin, majoittuminen
keskustan hotelliin.
Ryhmien yhteistapaaminen illalla, lyhyt
kävelykierros kaupungin keskustassa ja
Tervetuloillallinen
3.5 Kokopäiväretki Halkidin niemimaalla.
Retkeen sis. käynti Petralonan tippukiviluolassa ja lounastauko Kassandran
niemellä.
Iltaohjelmasa yhteistapaaminen Ladadikan huvialueella.
4.5 Vierailu ELEPAP:in kouluun ja samalla
tutustuminen koulun toimintaan.
Buffeelounas. Virallinen kaupunkikierros Thessalonikissa oppaan johdolla ja
jäähyväisillallinen.
5.5 Ryhmät valmistelevat matkalaukkunsa
ja alkaa kotiinpaluu.
Lounaanpuiston koulu
Oksakatu 17
FI-15150 LAHTI
Lounpuis@edu.lahti.fi
www.edu.lahti.fi/kiverio-e/
ELEPAP-erityisopetusta antava ylaaste
Eleones, Pilean kunta, Suur-Thessaloniki
Puh. 2310 318544
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Uutiskatsaus
Lordi voitti Euroviisut

(Helsingin Sanomat 21.05.2006)
Suomen euroviisuehdokkaan Lordin ainutlaatuinen noste kantoi parhaimpaan mahdolliseen loppuun asti. Suuren ennakkohuomion
tukemana suomalainen heviyhtye äänestettiin 51. Euroviisujen voittajaksi Ateenassa
myöhään lauantai-iltana.
Ennen äänestystä tilanne Ateenan Oaka-hallissa näytti vielä huonolta. Lordilla oli illan
pahin esiintymisvuoro, heti isäntämaan Kreikan ehdokkaan Anna Vissin jälkeen. Kaksikymmentätuhatpäinen yleisö oli juuri hyppinyt ja huutanut hurmoksessa, eikä Lordille
oikein riittänyt enää innostusta. Suomi hallitsi kuitenkin pisteidenjakoa alusta asti. Pohjoismainen yhteistyö toimi täydellisesti.
Suomi sai täydet 12 pistettä Tanskalta,
Ruotsilta, Norjalta ja Islannilta. Parhaaksi viisuksi Lordia äänestivät lisäksi Viro, Puola,
Britannia ja Kreikka. Armenialta, Monacolta
ja Albanialta Suomi ei saanut pisteitä. Ensi
vuoden Euroviisut järjestetään siis Suomessa.
Halonen onnitteli Lordia, Vanhanen tunnustautui hevifaniksi

(Helsingin Sanomat 21.05.2006)

"Ilta oli upea", kuvailee heavyfaniksi tunnustautuva pääministeri Matti Vanhanen (kesk)
viisuyön tunnelmia. Hänen mielestään ensi
vuoden kisojen järjestäminen on "ilman
muuta kansallinen hanke".
Jos Suomen edustussävelmän valinta jakoi
kansaa, hän ei usko tällaista jakoa enää olevan.
"Monen tuli varmasti kerrankin kuunneltua
suomalaista rockia ja heavyä. Sellaisetkin,
joilla on ollut aiemmin torjuntareaktio, olivat
nyt pakotettuja seuraamaan tätä."
Valtiovallan pitää pääministerin mukaan olla
mukana kisojen järjestelyissä ja rahoituksessa. "Tämä on lupaus, että homma hoidetaan, mutta ei avoin piikki". Valtion mukaantulo katsotaan tarkemmin sen jälkeen, kun
Yle on esittänyt omat kisasuunnitelmansa.
Ylen on sovittava ensi vuoden euroviisujen
järjestämisestä Euroopan yleisradioliiton
kanssa kuukauden sisällä.
Vanhanen on jo lähettänyt epävirallisia kanavia pitkin terveisensä Ateenaan, mutta aikoo onnitella Lordi-yhtyettä myös virallisesti.
"Olen ollut onnittelemassa urheilun ja tieteen sankareita, nyt pääsen onnittelemaan
musiikkisankareita", pääministeri riemuitsi.
Myös presidentti Tarja Halonen on onnittelut
Lordia euroviisuvoiton johdosta. Presidentin
kansliasta kerrottiin STT:lle, että onnittelusähke Ateenaan lähti yöllä heti voiton jälkeen.
Jopa 90 000 juhli Lordia Helsingissä

(Helsingin Sanomat 25.05.2006)

Kauppatorille kokoontui perjantaina illalla
poliisin mukaan jopa 90 000 ihmistä juhlimaan Suomen ensimmäistä euroviisuvoittoa.
Tunnelma Kauppatorilla oli vielä alkuillasta
vaisu, ja lämmittelijöinä toimineet Kilpi,
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

PMMP ja Egotrippi saivat vain kohteliaat suosionosoitukset.
Illan päätähti Lordi saapui paikalle veneellä
kello kahdeksan jälkeen ja lavalle yhtye astui
iltayhdeksän jälkeen.
Tunnelma muuttui, kun hevihirviöt astuivat
lavalle villien ”Lordi! Lordi! Lordi!” - huutojen
saattelemana.
Aluksi Kauppatorilla rävähti Bringing back
the balls to rock.
Lordin aloitusbiisin jälkeen lavalle astui mustiin pukeutunut tasavallan presidentti Tarja
Halonen. Hän luovutti yhtyeelle pronssisen
Avainlipun ”tunnustuksena rohkeudesta ja
rautaisesta suomalaisesta osaamisesta”.
”Tarja! Tarja!” hullaantui yleisö. ”Suomalaista laatutyötä!” Halonen kuulutti.
Kun Lordi kajautti ilmoille kevään kansallishymnin Hard Rock Hallelujah, yleisö yltyi villiin lauluun.
Kauppatorilla oli alkuillasta kesäinen festaritunnelma. Suurin yllätys oli se, että Lordinaamareita oli harvassa. Kolera-altaan reunalle asennettu aita esti juhlijoita putoamasta mereen. Laitureiden luona valvoivat sekä
merivartioston että poliisin veneet.
Kauppatorille kokoontunut yleisö oli kotiläksynsä tehnyt, sillä kun voittoisan Hard Rock
Hallelujah -kappaleen karaokevideo alkoi
pyöriä suurilla screeneillä, ei yleisöä tarvinnut patistaa laulamaan.
Juhlaan saapui väkeä pääkaupunkiseudun lisäksi myös muualta maasta.
Päivän sankarit itse viettivät perjantaipäivää
soundcheckissä ja meikkauspuuhissa. Illan
esiintymistä ei etukäteen varsinaisesti pelätty, vaan tunnelmat olivat innostuneet.
Edes 7 Päivää -lehden kuvakohu ei varjostanut tunnelmia. ”Olen ihan innoissani. Tässä
menee hyvällä tavalla kylmät väreet”, basisti
Ox kertoi. Oxin Lordi-ura alkoi vauhdikkaasti.
Vain kahdeksan kuukautta bändissä soittanut basisti esiintyi viime lauantaina euroviisu-finaalissa miljoonille televisiokatsojille
suorassa lähetyksessä.
Oxin mukaan kipuaminen juhlayleisön eteen
jännitti. ”Euroviisuesitystä treenasimme niin
monta kertaa, että olo oli varma. Tätä esitystä olemme ehtineet treenata vain yhden
kerran torstaina.”
Alueen turvallisuudesta vastannut järjestäjä
Eastway oli hankkinut kauppatorille kymmeniä turvamiehiä. ”Tämä on traumasta vapautumisen juhla”, Eastwayn tiedotuspäällikkö
Tomi Lindblom nauroi.
POLITIIKKA
Eduskunta viettää 100-vuotisjuhlaa

(Helsingin Sanomat 01.06.2006)

Eduskunta viettää tänään torstaina 100-vuotisjuhliensa kuluvan vuoden päätapahtumaa.
Iltapäivällä pidettävässä juhlaistunnossa hyväksytään riippumattoman kansainvälisiin
suhteisiin ja EU-asioihin keskittyvän tutkimuslaitoksen perustaminen.
Istuntoa edeltää 100-vuotisjuhlamitalin julkistaminen sekä Tuomiokirkossa pidettävä
ekumeeninen jumalanpalvelus, jossa saarnaa arkkipiispa Jukka Paarma. Juhlapäivä
päättyy Kansallisoopperassa järjestettävään
100-vuotiskonserttiin ja illalliseen.

Torstaina on kulunut sata vuotta siitä, kun
säädyt hyväksyivät uuden valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain. Suomalaiset saivat yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden sekä oikeuden asettua ehdolle vaaleissa.
Suomen naiset saivat samassa yhteydessä
ensimmäisinä maailmassa täydet poliittiset
oikeudet. Ensimmäiseen eduskuntaan valittiin 19 naista.
Juhlaistuntoa saapuu seuraamaan lähes kolmesataa ulkomaista vierasta 50 maasta tai
kansainvälisestä toimielimestä.
Esitys sähköisestä äänestyksestä eduskunnalle (IT Viikko 10.03.2006)
Vaalilakiin esitetään tehtäväksi muutokset,
jotka mahdollistavat sähköisen äänestämisen. Oikeusministeriön mukaan sähköisellä
äänestämisellä voidaan nopeuttaa äänestysmenettelyä, vähentää viranomaistyötä ja
säästää kustannuksia.
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen sisällön ja
se on tarkoitus antaa eduskunnalle tänään
perjantaina. Sähköinen äänestäminen olisi
esityksen mukaan mahdollista vaalipäivän
äänestyspaikoissa, ennakkoäänestyspaikoissa sekä kotiäänestyksessä. Äänestäjä voisi
halutessaan edelleen äänestää perinteiseen
tapaan äänestyslipulla myös sähköistetyissä
äänestyspaikoissa.
Sähköinen äänestäminen otettaisiin käyttöön
vähitellen ja sen käyttöönotto edellyttäisi
erillistä oikeusministeriön päätöstä. Ensi vaiheessa sähköinen äänestäminen olisi käytössä muutamissa kunnissa ja myöhemmissä
vaaleissa kuntien määrää lisättäisiin.
Sähköisessä äänestyksessä äänestäjä kirjautuisi äänestysjärjestelmään ja valitsisi ehdokkaan tietokoneen näyttöruudulta tai kirjoittaisi ehdokkaan numeron ruudulle sekä
vahvistaisi valintansa. Tyhjää tai mitätöntä
ääntä ei voisi antaa, oikeusministeriö kertoo.
Ministeriön mielestä uudistus ei vaarantaisi
vaalitoimituksen luotettavuutta. Sähköinen
äänestysjärjestelmä sisältäisi keskitetyn sähköisen vaaliuurnan, jonne annetut äänet kirjautuisivat salattuina. Tietoa äänen antajasta
ja siitä, ketä on äänestetty, ei voitaisi yhdistää.
Suomen vaalijärjestelmässä vaalien yleistä
luotettavuutta on pyritty varmistamaan luottamushenkilöjärjestelmällä, jossa esimerkiksi
ääntenlaskentaan osallistuvat eri puolueita
edustavat henkilöt. Sähköinen äänestäminen
muuttaisi vaalien luonnetta tässä suhteessa.
Vaalipiirilautakunnan tai keskusvaalilautakunnan suorittama ääntenlaskenta jäisi pois.
Tilalle tulisi keskitetty ja koneellinen ääntenlaskenta, josta vastaisivat yhdessä kolme
Helsingin vaalipiirilautakunnan jäsentä ja oikeusministeriön edustaja.
Oikeusministeriö toteuttaa sähköisen äänestyksen kokeilun Karkkilassa, Kauniaisissa ja
Vihdissä vuoden 2007 eduskuntavaaleissa.
Näiden kuntien äänioikeutetut voivat äänestää sähköisesti kyseisten kuntien yleisissä
ennakkoäänestyspaikoissa ja vaalipäivän äänestyspaikoissa.
Jos kokeilu etenee suotuisasti, saattaa sähköinen äänestys olla käytössä koko maassa
vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Lausuntoyhteenveto lakiesityksestä valmistui helmikuussa ja siinä muun muassa Vihreä Liitto
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kritisoi selvin sanoin esityksen suhtautumista
tietoturvaan.
Epäilijöiden kuoroon liittyi myös Effi, joka
katsoi, että esitetyssä täysin sähköisessä äänestysjärjestelmässä äänestäjän pitää sokeasti luottaa laite- ja ohjelmistovalmistajien
tuotteisiin. Mahdollisen virheen sattuessa ei
ole yhdistyksen mukaan mitenkään mahdollista selvittää äänestäjän todellista tarkoitusta, järjestö huomautti.
Ylivoimainen enemmistö lausunnonantajista
piti kuitenkin hyvänä ehdotusta vaalilain
muuttamisesta.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Apocalyptica avaa Suomen EU-puheenjohtajakauden (Helsingin Sanomat 23.03.2006)
Apocalyptican ulkoilmakonsertti avaa Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 1. heinäkuuta Brysselin keskustan maineikkaalla keskustorilla Grand Placella.
Yhtyeen sellot alkavat soida iltamyöhällä,
jotta torille saadaan riittävän pimeä tunnelma. Varjeltu salaisuus paljastui, kun konsertti ilmestyi yhtyeen keikkakalenteriin.
Suomen virkamieslähteistä kerrottiin, että
konsertti suunnataan erityisesti nuorille,
mutta iäkkäämmätkin ovat tervetulleita paikalle.
Poliittisilla puheilla tilaisuutta ei ole tarkoitus
pitkittää.
Parlamentin ylin johto vierailee Suomessa 12.6. (Euroopan parlamentin tiedotustoimisto
31.05.2006)
Suomen hallitus ja Euroopan parlamentin
puheenjohtajakokous tapaavat
Helsingissä perjantaina 2. kesäkuuta. Tapaamisen tarkoituksena on keskustella Suomen
heinäkuussa alkavan EU-puheenjohtajakauden asialistasta.
Valtuuskunnan ohjelma alkaa torstai-iltana
1. kesäkuuta eduskunnan 100-vuotisjuhlilla
Kansallisoopperassa.
EU-maat sopivat yhtenäisestä ajokortista

(Helsingin Sanomat 27.03.2006)

EU-maiden liikenneministerit sopivat maanantaina yhtenäisestä EU-ajokortista, joka
tosin saadaan kokonaisuudessaan käyttöön
vasta 26 vuoden siirtymäajan jälkeen. Nopeammin uudistus näkyy ajokoulutuksessa,
jossa erityisesti kuorma-auton ja tehokkaiden moottoripyörien korttivaatimuksia kiristetään.
Brysselissä kokoontuneet ministerit löysivät
yhteisymmärryksen siitä, että EU-maissa nyt
käytössä olevat noin 110 erilaista ajokorttia
on korvattava yhtenäisellä mallilla. Muutos
tarvitsee kuitenkin aikaa hankkeen kalleuden
takia. Eräissä maissa ajokortit on äskettäin
vaihdettu, eikä uudesta muutoksesta haluta
maksaa aivan heti.
Uusi ajokortti on kerrallaan voimassa ainoastaan kymmenen vuotta. Jäsenmaat voivat
tosin halutessaan venyttää ajan 15 vuoteen.
Liikennekomissaari Jacques Barrot ilahtui sovusta pitkästä siirtymäajasta huolimatta.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

"EU-ajokortti tehostaa turvallisuutta ja vähentää mahdollisuuksia väärennöksiin."
Ajokoulutus uudistuu korttia nopeammin.
Lain sisältämät koulutusvaatimukset astuvat
näillä näkymin voimaan viimeistään vuonna
2012.
Suomessa lakiesitys tiukentaa erityisesti
kuorma-auton ja tehokkaiden moottoripyörien korttivaatimuksia.
Yli 35 kilowatin (noin 48 hevosvoiman) pyörän ajokortin ikäraja nousee 24 vuoteen nykyisestä 21 vuodesta. Tehokkaisiin pyöriin
pääsee tosin kiinni nuorempanakin, jos kuljettajalla on ollut vähintään kaksi vuotta ajooikeus pienempään menopeliin. Alle 35 kilowatin koneisiin saa ajokortin 18-vuotiaana.
Mopon ja kevyen moottoripyörän korttivaatimukset säilyvät suunnilleen nykyisellään.
Eniten keskustelua on nostattanut kuormaauton ajokortti, jonka ikäraja nousee 21
vuoteen nykyisestä 18 vuodesta. Alle 21vuotias saa kortin vain, jos hän käy läpi alan
ammattitutkinnon. Nykymuotoinen autokoulu ei siltä osin enää riitä.
Muun muassa puolustusvoimat on pelännyt,
ettei se saa jatkossa riittävästi kuljettajia,
joilla on kuorma-autokortti valmiina varusmieskoulutukseen saapuessaan.
Ajokorttiuudistus menee EU-tasolla vielä parlamentin käsittelyyn, mutta ennakkoarvioiden mukaan kaikki pohjapäätökset saadaan
valmiiksi vuoden loppuun mennessä.
Sakot menossa perintään koko EU:n alueella
(Taloussanomat 28.04.2006)
Suomalaisturisteille Espanjassa rapsautettuja
ylinopeussakkoja saatetaan jatkossa periä
myös kotimaassa. Oikeusministeriön asettama työryhmä näet ehdottaa, että sakot ja
menettämisseuraamukset voitaisiin panna
suoraan täytäntöön Suomen ja muiden EUvaltioiden välillä.
Sakot perittäisiin aivan kuin kyseessä olisi
kotimaassa annettu tuomio. Vastaavasti
Suomessa tuomitut sakot voitaisiin lähettää
perittäväksi toiseen jäsenvaltioon. Myös rikoksen tuottaman hyödyn menettämistä
koskeva tuomio voitaisiin jatkossa panna
täytäntöön toisessa EU-valtiossa.
Sakkorajaksi on asetettu 70 euroa. Näin esimerkiksi Suomessa lätkäistyt parkkisakot jäisivät EU-perinnän ulkopuolelle.
Sakkojen periminen on nykyisin mahdollista
Pohjoismaiden välillä.
EU:n lentotietojen luovutus Yhdysvalloille laitonta (Helsingin Sanomat 30.05.2005)
Euroopan unionin päätös luovuttaa lentomatkustajien tietoja Yhdysvaltojen viranomaisille terrorismin vastaisen taistelun nimissä on laiton.
EY-tuomioistuin ilmoitti kannastaan tiistaina.
Tuomioistuimen mukaan EU:lla ei ole toimivaltaa asiassa.
EU:n komissio ja jäsenmaat suostuivat toukokuussa 2004 vaatimukseen, jonka mukaan
Yhdysvaltoihin lentävistä matkustajista voidaan toimittaa maan viranomaisten vaatimat
ennakkotiedot.
Tämä mahdollisti Yhdysvaltain pääsyn osaan
eurooppalaisten lentoyhtiöiden tietokannoista. Matkustajatiedoista näkyy nimen ja osoit-

teen lisäksi esimerkiksi mahdollinen erikoisruokavalio sekä luottokorttitiedot.
EU:n parlamentti vei asian EY-tuomioistuimeen, koska se epäili, että käytäntö rikkoo
unionin tietosuojadirektiiviä.
Käytännössä tuomioistuimen päätös tarkoittaa, että jos tietoja luovutetaan, jokaisen
EU-maan on sovittava siitä Yhdysvaltojen
kanssa erikseen. Unioni kokonaisuutena ei
voi vastaavaa päätöstä tehdä.
Finnair jatkaa lentotietojen antamista USA:n
viranomaisille

(Helsingin Sanomat 30.05.2006 )

Finnair jatkaa lentotietojen luovuttamista
Yhdysvaltojen viranomaisille, vaikka EY-tuomioistuimen mukaan sopimus tietojen luovuttamisesta on laiton. Finnairilla matkustusasiakirjoista vastaavan päällikön Mirja KuoviPekkasen mukaan muuta vaihtoehtoa ei ole.
Yhdysvaltoihin lentoa varaaville kerrotaan
edelleenkin, että vastaanottajamaan viranomaisilla on katseluoikeus heidän varaustietoihinsa. Jos se ei matkustajalle sovi, hän ei
pääse matkalle, Kuovi-Pekkanen sanoo.
"Fakta on, että Yhdysvallat haluaa edelleenkin tiedot. Vaihtoehtoja ei ole vieläkään, jos
haluaa lentää Yhdysvaltoihin", hän sanoo.
EY-tuomioistuin kumosi tiistaina EU:n ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen, jonka perusteella lentoyhtiöt ovat antaneet Yhdysvaltain
viranomaisille tietoja lentomatkustajista.
Sopimus tehtiin kaksi vuotta sitten. EY-tuomioistuimen
mukaan
sillä
ei
ole
asianmukaista oikeudellista perustaa.
Yhdysvallat on vaatinut lentomatkustajista
tietoja voidakseen varautua ei-toivottujen
vieraiden tuloon. Eurooppalaiset lentoyhtiöt
Finnair mukaan lukien ovat luovuttaneet tietoja jo lokakuusta 2003.
Lentoyhtiöt joutuivat taipumaan Yhdysvaltain vaatimukseen, kun Yhdysvallat uhkasi
yhtiöitä kovilla sakoilla ja lentokielloilla.
Eurooppalaisten lentoyhtiöiden järjestö Association of European Airlines AEA aikoo pikimmiten kysyä komissiolta selvennystä tilanteeseen. Järjestö toivoo, että Eurooppaan
syntyisi yhtenäiset ja selkeät toimintatavat.
Kauhukuvana on, että Yhdysvallat sopisi
kunkin maan kanssa erikseen tietojen luovuttamisesta.
EY-tuomioistuimeen asian vei EU:n parlamentti. Sen mukaan tietojen antamista koskeva sopimus tehtiin ilman toimivaltaa ja
muodollisesti väärin. Itse sopimuksen sisältöön parlamentti ei puuttunut.
Tuomioistuinkaan ei puuttunut päätöksessään esimerkiksi siihen, rikkoiko sopimus
matkustajien yksityisyyden suojaa.
Yhdysvaltain viranomaiset pääsevät nyt katsomaan lentoyhtiöiden tietokannoista matkustajien varaustiedot, esimerkiksi luottokorttien numerot ja lentoreitit. Mukana voi
olla myös tietoja matkatoimistojen hoitamista autonvuokrauksista tai erikoisruokavalioista.
YIT voitti EU:n ympäristöpalkinnon
(Taloussanomat 02.06.2006)
YIT Rakennus on pokannut EU:n ympäristökilpailun voiton kansainvälisen yhteistyön
sarjassa. Voitto tuli YIT:lle Pietarin lounaisen
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jätevedenpuhdistamon rakennusprojektista
ja se oli ensimmäinen sarjassaan Suomessa.
Yhriö jakoi ensimmäisen palkinnon hollantilaisen iD-L Inspired Innovationsin kanssa.
Euroopan komission ympäristökisassa palkitaan kestävän kehityksen periaatteita tukevia liiketoimintoja. Kilpailu järjestetään joka
toinen vuosi.
– Eurooppa tarvitsee yrityksiä, jotka investoivat ympäristöystävällisiin innovaatioihin.
Nämä yritykset tukevat ilmastonmuutoksen
torjuntaa ja biodiversiteetin suojelua ja samalla Euroopan kilpailukykyä. Tämä on selvä
win-win tilanne, josta kaikki hyötyvät, EU:n
ympäristökomissaari Stavros Dimas sanoi
palkintojen jaossa.
Fortum sai puolestaan kunniamaininnan
suurten polttolaitosten ilmanpuhdistusteknologiasta.
TALOUSUUTISET

ta. Analyytikoiden ennusteissa yhtiön tulokseksi arvioitiin 1,3 miljardia euroa.
Yhtiön liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 9,5 miljardia. Vuotta aiemmin
vastaava liikevaihto oli 7,3 miljardia euroa.
Osakekohtainen tulos nousi 0,25 euroon
osakkeelta. Vuotta aiemmin se oli 0,19.
Puhelimia yhtiö myi kappalemääräisesti 40
% edellisvuotta enemmän ja markkinaosuutensa se arvioi olevan 35 prosenttia.
Yhtiön kurssi lähti tuloksen julkistuksen jälkeen nousuun ja oli klo 13:07 17,97 euroa.
Nokia hyvää tulosta osattiin odottaa, sillä yhtiökokouksessa pääjohtaja Jorma Ollila kertoi
Nokian nostaneen arviotaan tämän vuoden
matkapuhelinmyynnistä maailmassa.
Yhtiö ilmoitti lisäksi viime viikon tiistaina, että sen matkapuhelinten keskihinnat ovat
tammi-maaliskuussa olleet odotettua korkeammalla tasolla eli 103 eurossa, kun aiempi arvio oli 99 euroa.

Avoimia työpaikkoja entistä enemmän

Nokia kahmi kunniaa Britanniassa

Avoimia työpaikkoja oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 63 100, mikä on yhdeksän
prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin,
Tilastokeskus kertoi torstaina. Yli seitsemänkymmentä prosenttia avoimista työpaikoista
oli yksityisten yritysten tarjoamia.
Avoimet työpaikat lisääntyivät Uudellamaalla, Etelä-Suomessa ja Pohjois-Suomessa.
Toimialoista avoimet työpaikat lisääntyivät
rakentamisessa, teollisuudessa ja julkisissa
palveluissa.
Työnantajat kohtasivat alkuvuonna rekrytointivaikeuksia useammin kuin vuotta aiemmin. Yli kolmasosa kaikista avoimista työpaikoista oli sellaisia, joiden täyttämisessä työnantajat kokivat vaikeuksia.
Määräaikaisten työpaikkojen osuus laski
avoimissa työpaikoissa kuusi prosenttiyksikköä.

Nokia on voittanut tämän vuoden Mobile
News Awards -tapahtumassa Lontoossa parhaan matkapuhelinvalmistajan, innovatiivisimman tuotteen ja teknisesti kehittyneimmän tuotteen palkinnot. Parhaan matkapuhelinvalmistajan palkinnon Nokia nappasi
myös viime vuonna.
Raati arvosti Nokian parhaaksi valmistajaksi
yhtiön viime vuonna tekemien rohkeiden toimien ansiosta, ilmenee Nokian tiedotteesta.
Nokia muun muassa toi markkinoille Nseries
- brandin ja laajensi uusille aloille musiikin
kuunteluun ja nuorisolle suunnattuilla alustoillaan.
Innovatiivisimman tuotteen palkinnon Nokia
sai Nseries-valikoimaan kuuluvasta 3g-musiikkipuhelimestaan N91:stä, jonka varustukseen kuuluu neljän gigatavun kiintolevyn.
Teknisesti edistyneimmäksi tuotteeksi valittiin Nokia N92, joka soveltuu mobiilitelevision katseluun. Puhelin tukee dvb-h –tekniikkaa, jota hyödyntäviä tv-palveluita avataan
maailmalla tänä vuonna.
Mobile News Awards -palkinnot jaettiin tänä
vuonna 12. kertaa. Palkintoja jaetaan Britannian markkinoilla oleville tietoliikenneyrityksille. Palkintokategorioita on kaikkiaan 15.

(Suomi.fi 08.06.2006)

Lentoasemilla rikottiin matkustajaennätykset

(Taloussanomat 09.03.2006)

Kotimaan lentoasemilla on rikottu aiemmat
matkustajaennätykset. Ilmailulaitoksen mukaan lentoasemien kautta kulki viime vuonna
yli 15 miljoonaa matkustajaa, mikä on noin 4
prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.
Kansainvälisessä liikenteessä kasvua kertyi 7
prosenttia. Kotimaan liikenteessä matkustajia oli puolestaan hieman aiempaa vähemmän.
Ilmailulaitos teki viime vuonna runsaan 22
miljoonan euron tuloksen, mikä ylitti valtioneuvoston asettaman tavoitteen noin kolmella miljoonalla eurolla. Vuonna 2004 tulos
oli 15 miljoona euroa.
Vajaa kolmannes viime vuoden voitosta tuloutetaan valtiolle.
Nokia ylsi huipputulokseen

(Digitoday 20.04.2006)

Nokia tahkosi erittäin hyvää tulosta kohonneiden puhelinten keskihintojen siivittämänä.
Yhtiön tulos vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 1,44 miljardia euroa. Nokian
odotettiin etukäteen hyötyneen alan kasvusPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(Digitoday 11.04.2006 )

Suomalaisen puhelukori maksaa 16, saksalaisen 47 euroa (Digitoday 07.06.2006)
Suomessa on edelleen Länsi-Euroopan edullisimmat matkapuheluhinnat. Hinnat ovat
laskeneet viidenneksellä viime vuodesta,
kertoo liikenne- ja viestintäministeriön teettämä tutkimus.
Suomen ja 18 muun maan hintoja verrattiin
liikenne- ja viestintäministeriön teettämässä
tutkimuksessa huhtikuussa 2006. Mukana
vertailussa olivat EU:n 15 vanhaa jäsenmaata sekä Islanti, Norja ja Sveitsi.
Lähes kaikkien tutkittujen maiden hinnat laskivat vuoden takaisesta tai pysyivät ennallaan. Eniten hinnat laskivat Ruotsissa, Sveitsissä ja Suomessa. Kreikassa ja Ranskassa
matkapuheluiden hinnat nousivat selvästi.
Halvimman ja kalleimman maan hintaero on
vuoden aikana kasvanut lähes viidenneksellä.

Selvityksessä tarkasteltiin kaikkiaan 56 laskutettavaa
kuluttajaliittymää.
Kustakin
maasta mukana oli 2-4 operaattorin liittymät. Selvitys perustui hintakoriin, jossa oli
mukana arkipäivä-, arki-ilta- ja viikonloppupuheluita yhteensä 150 minuuttia kuukaudessa.
Hintakoriin sisältyi myös 25 tekstiviestiä, liittymän kuukausimaksu ja arvonlisävero. Hintakori laskettiin niin, että se sisälsi aina myös
puhelujen aloitusmaksun.
Suomessa hintakorin arvo on 15,90 euroa
kuukaudessa. Seuraavaksi edullisimpien maiden hintakorit ovat: Ruotsi 18,10 euroa, Luxemburg 21,20 euroa ja Tanska 22,60 euroa. Kalleimmat hintakorit ovat suurissa
maissa eli Saksassa (46,80 euroa), Iso-Britanniassa (43,40 euroa) ja Ranskassa (43,30
euroa).
Siljan osto nosti Tallinkin Itämeren valtiaaksi

(Helsingin Sanomat 11.06.2006)

Virolainen Tallink nousi Suomen matkustajalaivaliikenteen valtiaaksi, kun se osti maanantaina Silja Linen bermudalaiselta Sea
Containersilta. Kauppa ulottaa Tallinkin valtakunnan Suomen ja Ruotsin välisille reiteille.
Jo aiemmin yhtiö on ollut markkinajohtaja
Helsingin ja Tallinnan reitillä. Pari kuukautta
sitten Tallink ahmaisi Hangon ja Rostockin
välillä liikennöineen Superfast Ferriesin. Lisäksi Tallink hallitsee Baltian ja Ruotsin välisiä reittejä.
Silja Linen osto kaksinkertaistaa Tallinkin
markkinaosuuden Suomessa. Yhtiö nousee
ohi Viking Linen, jonka hallussa on kolmannes markkinoista.
Tallinkin johto rauhoitteli maanantaina työntekijöitä. Työpaikat säilyvät ja laivat jatkavat
purjehtimistaan samojen lippujen alla kuin
tähänkin asti, yhtiö lupasi. Merimies-Unioni
aikoo kuitenkin seurata tarkoin Tallinkin henkilöstöpolitiikkaa Siljan laivoilla.
Kauppahinta on 450 miljoonaa euroa sekä
viisi miljoonaa Tallinkin osaketta. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten
hyväksyntää.
Kauppa koskee kuutta Suomen ja Ruotsin
välillä liikennöivää alusta. Tallinkin omistukseen siirtyvät Helsingin ja Tukholman välillä
liikennöivät Symphony ja Serenade sekä
Turku–Tukholma -reitillä liikennöivät Europa,
Festival, Seawind ja Skywind. Liikennöinti
näillä aluksilla jatkuu normaalisti.
Kaksi Helsingin ja Tallinnan väliä liikennöivää
SuperSeaCat-alusta jäävät Sea Containersin
omistukseen. Myös Tallinnan pikaliikenne
SuperSeaCateilla
jatkuu keskeytyksettä,
mutta Sea Containersin operoimana.
Laivat jatkavat purjehtimista Silja-brändin
väreissä nykyisillä miehistöillään ja nykyisten
lippujensa alla. Tallinkin mukaan kauppa ei
vaikuta miehistön työsuhde- ja eläke-etuihin.
Tallinkin pääjohtajan Enn Pantin mukaan
kaupasta saadaan synenergiaetuja muun
muassa markkinoinnissa.
"Voimme alkaa tutkia maatoimintojen eli
konttori- ja lippumyymäläverkostojen yhdistämistä", Pant sanoi tiedotustilaisuudessa
Tallinnassa uutistoimisto Startelin mukaan.
Tallink kuljetti viime vuonna 3,2 miljoonaa
matkustajaa ja Silja 3,4 miljoonaa matkusta
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jaa. Varustamojen liikevaihdot olivat 260
miljoonaa ja 380 miljoonaa euroa. Niillä on
yhteensä vajaat 6 400 työntekijää.
Suomen sumumies kilpailee yrittäjyydestä
Monacossa (Taloussanomat 06.06.2006)
Marioffin perustaja Göran Sundholm edustaa
silloin Suomea Ernst & Youngin kansainvälisessä kasvuyrittäjäkilpailussa Monte Carlossa.
Sundholm ei ole ennättänyt hermoilla etukäteen, vaan kilpailuvalmistelut ovat jääneet
muiden kiireiden jalkoihin.
– Pitääkö nyt ihan rehellisesti kertoa? Korkean paikan leirikin jäi väliin, kun en ole kerinnyt, Sundholm leukailee.
Kisajännityksen sijaan Sundholm on keskittynyt bisneksentekoon. Marioffin vesisumulla
toimivia sammutusjärjestelmiä on lähes kaikissa maailman matkustaja- ja risteilylaivoissa.
Laivateollisuudella oli vaikea ongelma vielä
90-luvun alussa: matkustajalaivat oli varustettava sammutusjärjestelmällä, mutta laivan sprinklerijärjestelmä painoi noin 150
tonnia ja sitä lisäpainoa laivojen vakaus
yleensä ei kestä. Laitteistosta oli tehtävä kevyempi.
Kimurantin ongelman ratkaisi Sundholm.
Hän kehitti vesisumusammutusjärjestelmän,
joka painaa vanhaan sammutussysteemiin
verrattuna kymmenesosan ja on myös kymmenen kertaa vesitaloudellisempi. Ideana on
se, että vesipisaran voi jakaa pienempiin
osiin niin, että saadaan aikaan sama jäähdytyspinta-ala pienemmällä vesimäärällä.
Myös Turusta vastikään vesille lähtenyt maailman suurin risteilyalus Freedom of the Seas
on varustettu Marioffin sammutussysteemillä.
– Piakkoin on tulossa uusia suuria kauppoja,
niiden pitäisi ratketa jo ennen lomia.
Sundholm on viime aikoina lisännyt myyntiä
myös muualle kuin laivoihin. Marioffin sammutusjärjestelmää on myyty etenkin historiallisiin
rakennuksiin
ja
museoihin.
Esimerkiksi La Scala
-ooppera Milanossa käyttää vesisumusammutusta. Vuodenvaihteessa Marioffin sammutussysteemi asennettiin Venetsiaan Pyhän
Markuksen kirkon kupoliin. Nyt yhtiö odottaa
suurinta kasvua uudisrakennuksista ja tunneleista.
Vesisumusammutus ei ole Sundholmin ainoa
keksintö: Marioffilla ja Sundholmilla on kaikkiaan noin 1 500 patenttia tai patenttihakemusta. Vantaalla pääkonttoriaan pitävän Marioffin liikevaihto oli viime vuonna 78 miljoonaa euroa, ja viennin osuus siitä on yli 80
prosenttia. Työntekijöitä yrityksessä on vähän yli 300.
Sundholm edustaa Suomea Monte Carlossa,
koska hän vei voiton kansallisessa kasvuyrittäjäkilpailussa viime marraskuussa.
Aiemmin Suomea ovat edustaneet Vesa Keskinen ja Kirsti Paakkanen.
Ihan kylmiltään Sundholm ei kilpailuun lähde. Hän on valmistautunut finaaliin toimittamalla tuomaristolle sivukaupalla kirjallista
materiaalia yrittäjätaipaleestaan ja Marioffista.
– Tämä on ollut mielenkiintoista, sillä tavallaan tässä joutui väkisinkin kirjoittamaan eläPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

mäkerran, kaiken mitä on elämänsä aikana
touhunnut, muuten sitä ei varmasti olisi tullut kirjattua koskaan, Sundholm toteaa.
Sundholm ei ota yrittäjäkilpailusta kovia paineita.
– Me olemme aloittaneet nollasta ja kasvaneet kovaa. Parhaani teen, katsotaan sitten,
miten kisassa käy.
Muita kilpailijoita Sundholm ei tunne entuudestaan.
– Ainakin siellä on talo täynnä potentiaalisia
Marioffin asiakkaita.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Aikuiskoulutuksen uusia tuulia maailmalta
(Radio Finland, Kantapöytälähetys, vastaava
toimittaja: Maritta Vehviläinen, 15.01.2006)
SOFIA-hanke: Suomalaisen aikuisväestön
iloksi on käynnistetty Sofia-hanke ,joka tarjoaa oppimisen mahdollisuuksia Espanjan
Aurinkorannikolla asuville suomalaisille.
Sofia-hanke on Vapaan sivistystyön yhteisjärjestön (VSY) hallinnoima, kaksivuotinen
kokeiluhanke ulkosuomalaisten aikuisopiskelun kehittämiseksi ja sitä tukee Suomen opetusministeriö.
Kevään 2006 aikana kurssitarjonta koostui
mm. Seuraavista aihepiireistä: Espanjan kieli, kuntoliikunta, kuvataide, kädentaidot, musiikki, ruoanvalmistus, tietotekniikka ja työnhakuvalmennus. Edelleen ohjelmassa oli
luentoja kirjallisuudesta, psykologiasta ja Espanja-tietoudesta.
Espanjan Aurinkorannikolla käynnistetyn pilottihankkeen puitteissa kerätään tietoa ja
kokemuksia mm. koulutuspalveluista ulkosuomalaisten keskuudessa ja tarkoituksena
on tulevaisuudessa luoda malli ulkosuomalaisten aikuiskoulutukseen.
Sofia-hankkeen projektikoordinaattori Minna
Kantola, minna.kantola@sofia-hanke.net
Helsinkiin tulossa Eurooppa-koulu

(Suomi.fi 08.06.2006)

Opetusministeriön työryhmä ehdottaa, että
Helsinkiin perustetaan Eurooppa-koulu.
Ehdotuksen taustalla on halu järjestää EU:n
kemikaaliviraston henkilöstön lasten koulutustarpeet mahdollisimman hyvin. Virasto
perustetaan Suomeen ensi vuonna.
Työryhmä perustelee koulun perustamista
sillä, että Eurooppa-kouluja arvostetaan
EU:n virkamiesten keskuudessa. Koulut
mahdollistavat virkamiesten perheiden joustavan siirtymisen maasta toiseen.
Koulussa opetusta annettaisiin kaksivuotisessa esikoulussa, viisivuotisessa alakoulussa
sekä seitsenvuotisessa yläkoulussa ja lukiossa.
Eurooppa-kouluja on tällä hetkellä kolmetoista. Niiden oppilasmäärä on noin 20.000.
STTK vähentäisi puolet Suomen korkeakouluista (Helsingin Sanomat 26.04.2006)
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK karsisi noin
puolet Suomen korkeakouluista. STTK:n mukaan Suomeen mahtuu tulevaisuudessa noin
25 korkeakoulua nykyisen 49:n sijaan. Niistä
enintään kahdeksan sijaitsisi pääkaupunkiseudulla.

"Suomessa ei jatkossa riitä tutkinto-opiskelijoita nykyisille 49 korkeakoululle. Yksikkökoon kasvattaminen on keino taata koulutuksen ja tutkimuksen laatu sekä kansainvälinen vetovoima", STTK:n puheenjohtaja
Mikko Mäenpää perustelee.
Mäenpään mukaan korkeakoulujen määrää
voitaisiin vähentää yhdistymisillä ja työnjakoa muuttamalla. Uudet korkeakoulut olisivat monialaisia, ja ne tarjoaisivat sekä ammatillisesti että tieteellisesti suuntautunutta
koulutusta.
STTK asettaisi korkeakoulutuksen remonttia
varten laajapohjaisen komitean, johon kuuluisi myös työelämän edustus.
Elinkeinoelämän keskusliitto EK on esittänyt
useaan otteeseen Suomen korkeakouluverkon karsimista.
Myös opetusministeriö on kaavaillut korkeakoulujen yhdistämistä. Koulujen rehtorit eivät ole lämmenneet suunnitelmille.
Pohjoismainen näytelmäkirjailijapalkinto Kari
Hotakaiselle

(Helsingin Sanomat 26.04.2006)

Kirjailija Kari Hotakaisen näytelmä Punahukka on voittanut tämän vuoden pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon.
Valinnasta päätti Pohjoismaisen teatteriunionin hallitus. Näytelmää kiitettiin korkeatasoiseksi. Raatia ihastuttivat teoksen monet
ulottuvuudet: vakavat teemat, tärkeä sanoma sekä sen sisältämä huikea huumori ja
ironia.
Jyrki Nummi valitsee seuraavan Finlandiavoittajan (Helsingin Sanomat 02.06.2006)
Helsingin yliopiston kotimaisen kirjallisuuden
professori Jyrki Nummi päättää kuka saa ensi joulukuussa jaettavan kirjallisuuden Finlandia-palkinnon.
Suomen Kirjasäätiö on nimittänyt samalla
lautakunnan, joka valitsee enintään kuusi romaania palkintoehdokkaiksi. Raadin puheenjohtajana on kääntäjä Stefan Moster, jäseninä toimittaja Barbro Holmberg ja näyttelijä
Tiina Lymi.
Tieto-Finlandia-palkinnosta päättää joulukuussa Suomen Akatemian pääjohtaja Raimo Väyrynen. Kuudesta palkintoehdokkaasta
päättää raati, jota johtaa filosofian tohtori
Anna Rotkirch ja muut jäsenet ovat filosofian
tohtori Tapio Markkanen ja toimittaja Timo
Paukku.
Finlandia Junior -palkinnon valitsee marraskuussa kulttuurin monitoimimies Jukka Virtanen. Palkintolautakunnan puheenjohtajana
toimii sanataidekasvattaja Outi-Maria Takkinen ja jäseninä filosofian maisteri Niklas
Bengtsson ja taiteiden maisteri Maria Laukka.
Juuso Nieminen voitti Alhambra-kitarakilvan

(Helsingin Sanomat 25.04.2006)

Juuso Nieminen voitti arvostetun kitarakilpailun Espanjassa.
Juuso Nieminen (s. 1979) on voittanut Espanjan Valenciassa järjestetyn kansainvälisen Alhambra-kitarakilpailun. Niemisen saama ensimmäinen palkinto on arvoltaan
17.000 euroa.
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Nieminen on soittanut vuodesta 2003 kitaristina Novjaro-yhtyeessä, joka on keskittynyt
Astor Piazzollan tuotantoon.
Tämän vuoden esiintymisiin kuuluvat muun
muassa sooloresitaalit Saksassa ja Tšekissä
sekä esiintyminen Ukrainan filharmonikkojen
solistina.
Alhambra-kitarakilpailun järjestää espanjalainen kitaravalmistaja Manufacturas Alhambra.
Dave Lindholm sai säveltaiteen valtionpalkinnon (Helsingin Sanomat 10.03.2006)
Tämänvuotisen säveltaiteen valtionpalkinnon
on saanut muusikko Dave Lindholm, 53.
Tunnustus luovutettiin perjantaina Helsingissä.
Valtion taidetoimikunnan mukaan "tänä keventyvän sisältötuotannon ja nopean kierrätyksen aikana on Dave Lindholmin kaltainen
taiteilija on syvästi vaikuttava esimerkki ja
muistutus siitä, mikä on musiikin ja taiteen
tekemisessä tärkeintä: oman näkemyksensä
tinkimätön toteuttaminen".
Juhlakalu itse on mielissään palkinnosta. "Ei
tässä pidä alkaa valittaa. Ihan hyvältä tämä
tuntuu", Lindholm sanoo.
"Mutta ei tätä duunia kuitenkaan ole palkintojen takia tehty, vaan niin yksinkertaisesta
syystä kuin rakkaudesta musiikkiin."
"Kai niillä on joku selitys, miksi mä sen sain.
Eiköhän se ole se, että kun olen niin kauan
näitä hommia tehnyt."
Lindholmin ensimmäisestä levytyksestä tulee
tänä vuonna kuluneeksi 35 vuotta.
Hän on ollut poikkeuksellisen tuottelias muusikko ja säveltäjä: albumeita on julkaistu jo
yli 40. Tyylilaji on vaihdellut akustisista suomenkielisistä balladeista sähköiseen bluesiin
ja suoraviivaisesta rokista lastenlauluihin.
Dave Lindholm oli yhdessä Juice Leskisen ja
Hectorin kanssa 1970-luvun alussa suomenkielisen rockin merkittävimpiä tienavaajia ja
kehittäjiä.
Lindholm julkaisi viikko sitten uuden, akustista bluespohjaista musiikkia sisältävän levyn D&D.
Suomen sinfoniaorkestereilla kaikkien aikojen yleisöennätys

(Helsignin Sanomat 10.04.2006)

Suomalaiset sinfoniaorkesterit saivat viime
vuonna kaikkien aikojen ennätysyleisön.
Konserttien kokonaisyleisömäärä
kohosi
1.015.176 kuulijaan.
Orkesterien konserteissa kävi 75 000 kuulijaa enemmän kuin edellisvuonna. Vain kerran aiemmin, vuonna 2000, suomalaisten orkesterien konserteissa on käynyt yli miljoona
kuulijaa.
Suomen sinfoniaorkesterit ry:n julkaisemasta
toimintakertomuksesta käy ilmi myös, että
viime vuonna orkesterit ylsivät yleisöennätykseen omissa konserteissaan. Aiempina
vuosina niiden yleisöjä ovat kasvattaneet tilaus- ja vierailukonsertit, jotka viime vuonna
itse asiassa vähenivät.
Kuulijamäärän ohella orkesterit ylsivät ennätyslukemiin myös kotimaisissa kantaesityksissä. Viime vuoden aikana suomalaiset orkesterit esittivät 96 uutta kotimaista sävellystä.
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Noin kolmisenkymmentä niistä esitti uudelle
musiikille omistautunut UMO, mutta mukaan
mahtuu myös muun muassa kymmenen uutta sinfoniaa ja kymmenen uutta konserttoa.
Tötteröt heiluvat ulkomailla

(Iltalehti 03.05.2006)

Tötteröpäät ovat täällä taas. Leningrad Cowboysin nokkamies Sakke Järvenpää ja kosketinsoittaja Mauri Sumén ovat tyytyväisiä uuteen Zombies Paradise -albumiin, jolla on lainahittejä hevimpään muotoon sovitettuina.
- Kaivettiin kitaroita esille. Mättömusa on
enemmän tätä päivää. Tosin se on lähempänä sitä, mistä bändi on lähtenyt, miehet toteavat.
Bändin edellisestä studioalbumista ehti kulua
kuusi vuotta, sillä vanhan levy-yhtiön kanssa
sukset menivät ristiin ja sopimussotku vei aikaa. Julkisuustaukoa on pidetty, mutta keikkataukoa ei.
- Suomessa mietitään, onko bändi enää mitään, kun se ei ole lehdissä ja tee täällä rundia. Me ollaan rundattu maailmalla ja toimistoon tulee koko ajan yhteydenottoja, kun
meitä kysellään keikoille Montrealin jazzfestivaaleista lähtien, Sakke kertoo.
Tulevana kesänä Leningrad Cowboys esiintyy jalkapallon MM-kisoissa Saksassa ja tahkoaa ympäri Eurooppa parinkymmenen hengen keikkakokoonpanolla. Suomessa bändi
ei tänä vuonna keikkaile, ellei sitten syksyksi
Lahden Suurhalliin suunniteltu urkuspektaakkeli toteudu.
- Se on vähän auki, mutta aiotaan yhdistää
meidän musa, klassinen uruilla soitettu kirkkomusiikki ja osa Puna-armeijan kuoroa.
Haaveissa on myös julkaista kokopitkä Leningrad Cowboys -animaatioelokuva, josta
esimakua voi saada You're My Heart, You're
My Soul -singlen videolta. Ideasampo ja innostus eivät miehiltä ole tyrehtyneet, vaikka
bändi onkin nähnyt jo lähes kaiken.
- Meillä on hauskaa keskenämme. Homma ei
ole mennyt sellaiseksi, että se olisi vain tekemistä, Sakke vakuuttaa.
Kansallisooppera lomauttaa koko väkensä

(Helsingin Sanomat 26.04.2006)

Kansallisoopperan henkilöstö lomautettaneen kahdeksi kuukaudeksi touko–kesäkuussa 2007.
Kansallisoopperan hallitus hyväksyi talon tervehdyttämisohjelman äänestyksen jälkeen
keskiviikkona. Hallituksen päätöksen mukaan
seuraavan kolmen vuoden aikana vähennetään noin 40 henkeä kaikista henkilöstöryhmistä pääasiassa luonnollisen poistuman
kautta.
Koko henkilöstö lomautetaan näillä näkymin
kahdeksi kuukaudeksi touko–kesäkuussa
2007. Ooppera- ja balettiesitysten määrä
säilyy jatkossa ennallaan.
Henkilökunnan kolme hallitusedustajaa äänesti oopperan johdon esitystä vastaan,
mutta hallituksen enemmistö oli säästöohjelman takana.
Henkilöstö vastusti työntekijöiden määrän
vähentämistä, lomautuksia ja eräitä muita
säästöehdotuksia. "Henkilöstöllä on hyvin
tuohtuneet tunnelmat", kertoi kuorossa laulava Ilkka Ylönen.

"Esimerkiksi kuoron kuudesta auki olleesta
paikasta neljä jätetään täyttämättä, ja peräti
kahden kuukauden lomautus iskee todella
kovasti perheisiin, joissa sekä isä että äiti
ovat oopperassa töissä. Miten käy, jos heillä
on esimerkiksi asuntolainat päällä", itse pian
eläkkeelle jäävä Ylönen kertoi.
"Tässä lomautetaan nyt tavallisia duunareita,
ei mitään eliittiä", huomautti orkesterivaltuuskunnan puheenjohtaja Patrik Stenström.
Vakituisen henkilökunnan kuukausipalkka oli
joulukuussa keskimäärin 2.478 euroa.
Myös oopperan solistikuntaan kuuluva Päivi
Nisula kertoi olevansa täysin tyrmistynyt. "Ja
niin oli koko henkilökunta tiedotustilaisuudessa."
Viime vuonna 1,8 miljoona euron tappion
tehdyn ooppera aikoo säästökuurinsa aikana
kerätä pääomia, jotta se tulevaisuudessa
kestäisi paremmin yllättävät tappiovuodet.
Tervehdyttämisohjelmassa on useita kohtia.
Erityisen tarkasti oopperan johto aikoo jatkossa seurata yksittäisten hankkeiden budjetteja. Omaa henkilökuntaa aiotaan käyttää
nykyistä enemmän, vierailijoiden määrää vähennetään ja tekniset työntekijät joutuvat
laajentamaan työnkuvaansa.
Pixoffin elokuvia katseltu yli miljoona kertaa

(Digitoday 05.06.2006)

Kotimaisen lyhytelokuvan ja animaation julkaisukanava Pixoff kertoo ylittäneensä miljoonan katsotun elokuvan rajan. Neljättä toimintavuottaan juhliva palvelu tarjoaa katsojille nykyään lähes kuusisataa elokuvaa katsottavaksi internetin välityksellä.
Pixoff.netin mukaan sen menestys osoittaa
internetin tarjoavan mahdollisuuksia Star
Wreckin kaltaisten genre-elokuvien lisäksi
myös huomattavasti laajemmalle sisältötarjonnalle draamatuotannoista dokumenttielokuvaan.
- Internet mahdollistaa yhteisöllisyyden ja
saavutettavuuden, jonka kautta nuorille kotimaisille liikkuvan kuvan tekijöille on rakennettu julkaisu- ja palautekanava. Palvelun
suosituimpien elokuvien takana on tyypillisesti aktiivinen ja kunnianhimoinen tekijäjoukko, joka osaa hyödyntää internetin mahdollisuuksia myös oman elokuvansa markkinoinnissa sen online-julkaisun jälkeen,
Pixoff.netistä todetaan.
Suomalainen animaatio sai myyntisopimuksen (Helsingin Sanomat 29.05.2006 )
Suomalainen pitkä 3D-animaatioelokuva on
saanut Cannesissa tärkeän myyntisopimuksen saksalaisen Telepool-agentin kanssa.
Telepool hankki Tie tähtiin -työnimellä kulkevan elokuvan maailmanmyyntioikeudet ja sai
jo myytyä Kiinan levitysoikeudet.
Elokuvan suomalainen tuotantoyhtiö on Anima Vitae, ja sen työryhmään kuuluu lyhytanimaatioillaan menestynyt Kari Juusonen.
Kokonaisbudjetti on yli kuusi miljoona euroa
eli siitä on tulossa kaikkien aikojen kallein
suomalainen elokuvahanke.
Tuottaja-käsikirjoittaja Hannu Tuomaisen
mukaan rahasta puuttuu vielä neljännes,
mutta Telepool-sopimus vienee eteenpäin
muita neuvotteluja. Suomalaista rahaa elokuva saa noin kaksi miljoonaa euroa.
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URHEILU-UUTISET
Suomi järjestää EM-painit 2008

(Helsingin Sanomat 26.04.2006)
Suomi järjestää painin EM-kisat vuonna
2008. Asiasta päätti Kansainvälinen painiliitto Fila Moskovassa keskiviikkona.
Suomi haki alunperin vuoden 2009 MM-kisoja, mutta kisat menivät Tanskalle. Vuoden
2008 EM-tapahtuman kisakaupunkina toimii
Tampere.
Suomi järjesti EM-kisat viimeksi vuonna
2002 Seinäjoella. Suomen painiliiton puheenjohtajan Yrjö Tuokon mukaan Suomen
hyvät järjestelyt olivat Filan mieleen.
"Filan puheenjohtaja, sveitsiläinen Rafael
Martinetti piti Seinäjoen tunnelmasta ja järjestelyistä, ja soi mielellään arvokisat Suomelle", Tuokko sanoi.
Tony Salmelaiselle Kultainen kypärä –palkinto (Helsingin Sanomat 31.05.2006)
Jääkiekon SM-liigan kauden 2005-2006 paras pelaaja oli pelaajien mielestä HIFK:n
hyökkääjä Tony Salmelainen.
Jääkiekon SM-liigan kauden 2005-2006 paras pelaaja oli pelaajien mielestä HIFK:n
hyökkääjä Tony Salmelainen. Salmelainen
voitti Kultaisen kypärän Pelaajayhdistyksen
äänestyksessä selvällä äänienemmistöllä.
Toiseksi äänestettiin Porin Ässien Marko Kivenmäki.
Kaudesta 1986-87 alkaen myönnettyä Kultainen kypärä -palkintoa pidetään arvokkaimpana Suomessa yksittäiselle pelaajalle jaettavana tunnustuksena, sillä parhaan pelaajan äänestävät pelaajat itse.
Äänestys suoritettiin siten, että jokainen liigapelaaja sai äänestää kolmea parhaaksi
katsomaansa pelaajaa. Oman joukkueen pelaajia ei saanut äänestää. Ensimmäinen sai
viisi pistettä, toinen kolme ja kolmas yhden
pisteen.
Salmelainen sai 840 pistettä, kun toiseksi
tullut Kivenmäki keräsi 377 pistettä. Ykköseksi Salmelaisen asetti 137 pelaajaa. Kolmanneksi eniten pisteitä äänestyksessä sai
Ässien maalivahti Juuso Riksman (195).
Päättyneen kauden parhaaksi erotuomariksi
liigapelaajat valitsivat Jari Levosen. Levonen
sai Kultainen pilli -palkinnon neljännen kerran.
TERVEYS
Marjat erittäin terveellisiä

(Suomi.fi 10.04.2006)

Tuoreen tutkimuksen mukaan marjat ovat
erittäin terveellisiä, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus kertoo.
MTT:n ja Kuopion yliopiston yhteistyössä tekemä tutkimus vahvistaa marjojen asemaa
terveellisessä ruokavaliossa. Marjoissa esiintyvien fenolisten yhdisteiden arvioidaan vaikuttavan positiivisesti ihmisten terveyteen.
Fenoliyhdisteet ovat voimakkaita antioksidantteja eli ne muun muassa estävät kolesterolin muuttumisen sellaiseen muotoon,
jossa kolesteroli pääsee kerääntymään verisuonten seinämiin.
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Fenoliyhdisteiden arvellaan muun muassa hidastavan syöpäsolujen kasvua ja vähentävän kasvainten muodostumista. Niiden arvellaan myös hillitsevän tulehdus- ja allergiareaktioita sekä bakteerien ja virusten lisääntymistä.
Turvallisen määrän fenoliyhdisteitä saa syömällä ravitsemussuositusten mukaisesti.
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen verkkosivut www.mtt.fi
Valion maitojuomalle kultainen Food Techpalinto (Taloussanomat 04.04.2006)
Valion laktoosittoman maitojuoman valmistusteknologia on voittanut kultaisen European Food Tech -palkinnon. Saksalaisen Deutche Landwirtschafts Gesellshaftin (The German Agricultural Society) myöntämä palkinto
jaettiin Kölnissä pidettävien Anuga Food
Tech -messujen yhteydessä.
Palkittavat tuotteet ja teknologiat valitsee
raati, jonka neljä professoria edustavat eri
korkeakouluja Euroopassa. Kultainen palkinto myönnettiin viidelle innovaatiolle. Palkittavat tuotteet ja teknologiat valittiin 36 finalistin joukosta.
Kultainen palkinto myönnetään erityistä lisäarvoa sisältävälle tuotteelle tai merkittävästi
uudenlaista valmistusteknologiaa hyödyntävälle tuotekonseptille.
Valion laktoositon maitojuoma valmistetaan
kromatografisella teknologialla, jossa laktoosi poistetaan maidosta kokonaan. . Valion lisenssillä valmistettu laktoositon maitojuoma
on jo viiden maan markkinoilla.
Suomi sopi lintutautirokotteen ostamisesta

(Helsingin Sanomat 23.03.2006)

Kansanterveyslaitos allekirjoitti tiistaina sopimuksen lintuinfluenssarokotteen hankkimisesta koko väestölle.
Rokotteen toimittaa hollantilainen lääketehdas Solvay Pharmaceuticals. Suomi maksaa
rokotteesta 20,8 miljoonaa euroa eli noin
neljä euroa kansalaista kohti.
Sopimus tehtiin niin sanotusta mallirokotteesta. Sen tehosta ei ole vielä tietoa, mutta
Kansanterveyslaitos toivoo sen "suojaavan
ainakin jonkin verran tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvää H5N1-tyypin pandemiavirusta vastaan".
"Mallirokotteen toivotaan ehkäisevän vakavia
tauteja ja kuolemantapauksia", sanoo Kansanterveyslaitoksen rokoteosaston ylilääkäri
Terhi Kilpi.
Mallirokote kehitetään linnusta ihmiseen
tarttuneesta H5N1-viruksesta. Sen valmistaminen aloitettaneen ensi syksynä ja sitä saadaan Suomeen ensi vuoden aikana.
Täsmärokote lintuinfluessaa vastaan voidaan
kehittää vasta, kun vihollinen tunnetaan tarkasti eli pandemian alkamisen jälkeen.
Suomella on ennakkosopimus hollantilaistehtaan kanssa myös täsmärokotteesta. Sitä on
tarkoitus saada Suomeen noin puolen vuoden kuluttua pandemian alkamisesta.
Nyt hankittava mallirokote ja tulevaisuuden
täsmärokote antavat Kansanterveyslaitoksen
mukaan "parhaan nykyisin ajeteltavissa olevan" suojan mahdollisesti kehittyvää pandemiavirusta vastaan.

Tehty sopimus oikeuttaa Suomen tiettyyn
määrään rokoteainetta. Tarkka rokotemäärä
annosta kohti selviää, kun rokotetta aletaan
valmistaa.
Jos näyttää siltä, että Suomen ostamasta
mallirokotemäärästä ei riitä jokaiselle, rokotetta ostetaan lisää, jos valtio niin päättää.
Lisäostomahdollisuus sopimuksessa on.
Osa mallirokotteen kehittämiseen vaadittavista kliinisistä tutkimuksista on tarkoitus
tehdä Suomessa Osa mallirokotteen kehittämiseen vaadittavista kliinisistä tutkimuksista
on tarkoitus tehdä Suomessa Kansanterveyslaitoksen johdolla. Rokotteen valmistaminen
alusta loppuun on hyvin kallista, mutta viranomaiset tutkivat mahdollisuutta valmistaa
täsmärokotetta lintuinfluenssaan tulevaisuudessa Suomessa.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Millennium-teknologiapalkinto Shuji Nakamuralle (www.finland.gr 16.06.2006)
Millennium-teknologiapalkinto on myönnetty
japanilaiselle Shuji Nakamuralle. Professori
Nakamura on kehittänyt uusia, vallankumouksellisia valolähteitä – kirkkaan sinisen,
vihreän ja valkoisen LED-valon sekä sinisen
laser-valon.
Teknologialla on useita elämänlaatua merkittävästi parantavia sovelluksia. Maailman
suurin teknologiapalkinto, joka myönnetään
nyt toisen kerran, on arvoltaan miljoona euroa. Sen jakaa suomalainen Millennium-palkintosäätiö. Palkinto luovutetaan palkintojuhlallisuuksissa Helsingissä 8. syyskuuta.
Professori Shuji Nakamuran tekemä innovaatio on käynnistänyt kokonaan uuden valoa
tuottavien puolijohteiden tutkimus- ja kehitysalueen. Nakamuran kehitystyö loi myös
edellytykset energiaa säästävien tehokkaiden LED-valojen laajalle tuotannolle ja soveltamiselle ihmisten elämänlaatua kohottaviin tarkoituksiin.
LED-valot ovat erittäin pitkäikäisiä ja kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa kuin
tavalliset hehkulamput. Teollisuusmaissa
mahdollisuudet energiansäästöön LED-valoilla ovat merkittävät; pelkästään Yhdysvalloissa nykyisen valaistuksen vaihtamisen LEDvalaisimiin lasketaan vähentävän sähkön kulutusta kymmeniä prosentteja tulevien vuosikymmenien aikana. Uudet valolähteet soveltuvat käytettäväksi myös aurinkosähköllä ja
mahdollistavat siten valaistuksen kehitysmaiden syrjäisilläkin alueilla.
Nakamuran keksinnön yksi merkittävimmistä
tulevaisuuden sovelluksista on juomaveden
sterilointi, sillä ultravioletilla LED-valolla veden puhdistuksesta tulee aiempaa tehokkaampaa ja edullisempaa. Menetelmän uskotaan parantavan miljoonien kolmannen
maailman ihmisten elämää ja terveyttä.
Tiedon tallentamiseen ja siirtoon sininen laser-valo tuo merkittävää edistystä; sen avulla voidaan esimerkiksi cd- tai dvd-levylle tallentaa noin viisi kertaa enemmän tietoa kuin
nykyteknologialla.
”Nakamura on oivallinen esimerkki sinnikkyydestä ja peräänantamattomuudesta tutkimustyössä sekä uusien läpimurtojen tekemisessä. Hän on työskennellyt määrätietoisesti
vuosikymmeniä, eivätkä kovatkaan vastoin
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käymiset estäneet häntä saavuttamasta jotain sellaista, mitä muut tutkijat pitivät lähes
mahdottomana: kehittää kiinteästä aineesta,
tässä tapauksessa gallium-nitridistä, itse
suunnittelemansa reaktorimenetelmän avulla
sinistä, vihreää ja valkoista valoa sekä sinistä laser-valoa tuottava tehokas valolähde.
Saavutusta voidaan valaistussovelluksen
osalta verrata Thomas Edisonin keksimään
hehkulamppuun. Nakamuran innovaatioon
perustuvat energiatehokkaat valonlähteet
tulevat sen aikaa myöten ilmeisesti syrjäyttämään ”, arvioi Millennium-palkintolautakunnan puheenjohtaja Pekka Tarjanne.
Suomi seitsemäs e-valmiudessa

(Taloussanomat 08.05.2006)

Pohjoismaiden edustus kärjessä on edelleen
vahva vuosittaisessa tutkimuksessa, joka
kartoittaa sähköisten palveluiden ja internetin käytön levinneisyyttä sekä sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä kaikkiaan 68 maassa.
Tanska ja Ruotsi ovat sijoilla 1 ja 4. Suomi
on tutkimuksessa 7. sijalla, mutta joutui antamaan tilaa Alankomaille, joka nousi ylöspäin viime vuodesta. Economist Intelligence
Unitin julkaisema "EIU e-readiness rankings
2006"
(http://www.eiu.com/2006eReadinessRankin
gs) - raportti on laadittu IBM konsultointipalvelut -yksikön kanssa.
- Suomi pärjäsi hyvin tämänvuotisessakin
vertailussa, mutta muutamana viime vuotena Suomi on menettänyt suhteellista asemaansa. Tutkimuksen mukaan Suomen vahvuuksina on sähköisten palveluiden kehittämiselle suotuisa liiketoimintaympäristö ja
näiden palveluiden laajamittainen käyttö
kansalaisten keskuudessa. Sijoitusta laskee
puolestaan muun muassa langattomien laajakaistayhteyksien levinneisyyden ja pc-penetraation aste, erittelee IBM:n julkishallinnon toimialasta Suomessa vastaava Kalle
Äänismaa.
- Kärjessä olevan Tanskan menestystä selittää julkisen sektorin vahva panostus sähköiseen asiointiin ja hankintatoimeen. Myös
Suomi voisi parantaa asemaansa vauhdittamalla julkisen sektorin prosessien sähköistämistä.
Järjestyksessään seitsemäs raportti kertoo
maailman "e-valmiuden" kehittyneen edelleen - viimeisimpien tietojen mukaan maailmassa on yli miljardi internetin käyttäjää ja
yli kaksi miljardia matkapuhelimen käyttäjää.
Lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet
maat paransivat tuloksiaan tänä vuonna. Tulosten kehitys on vahvempaa listan loppupäässä, näin erot listan kärki- ja muiden
maiden välillä ovat kaventuneet.
Erot ovat kaventuneet myös huippumaiden
välillä laajakaistaliittymissä. Pohjoisen Aasian
johtavat maat ovat ottaneet kaulaa muihin
OECD-maihin laajakaistan käyttöönotossa.
Kuitenkin muun muassa Japanin ja Etelä-Korean laajakaistakasvu on tasaantunut, ja
muut listan kärkisijoilla olevat maat, kuten
Norja ja Sveitsi, ovat nousseet korkeammalle.
Laajakaistan merkitys erottavana tekijänä
huippumaiden välillä on vähenemässä, IBM
huomioi. Rinnalle on noussut muita tekijöitä
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

kuten innovaatio, tietoturva sekä valtionhallinnon sitoutuminen sähköisen hallinnon kehittämiseen.
Tutkimuksen mukaan Eurooppa on edelleen
vahvin. Lähes kaikki e-readiness rankings
2006 -listan vahvimmat maat kehittyivät rinta rinnan. Kärkikymmenikössä on kuusi Länsi-Euroopan maata, joista kolme on Pohjoismaata.
Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat vahvimpia liitettävyyskategoriassa (connectivity), johon
kuuluu muun muassa matkapuhelinpenetraatio ja internetin käyttö. Vahvoja nousijoita olivat muun muassa Australia (sijalta 10
sijalle 8) ja Kanada (sijalta 12 sijalle 9). Sähköisen toiminnan kehittämiseen on muitakin
väyliä kuin vahva infrastruktuuri, tutkimus
tähdentää. Kattavat sijoitukset viestintäinfrastruktuuriin ovat välttämättömiä, mutta heikonkin infrastruktuurin ja liiketoimintaympäristön omaavat Bulgaria (44.), Intia (53.) ja
Vietnam (66.) ovat kehittämässä valmiuksiaan esimerkiksi tarjoamalla it-ulkoistusmahdollisuuksia.
Kehittyvissä maissa myös lisääntyvä avoimen lähdekoodin käyttö sekä yksityisellä että julkisella sektorilla lisää tietoteknologian
saatavuutta.
Useissa maissa yritykset kokeilevat kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja – prosesseja. Tämä on nähtävissä muun muassa siinä, miten internet-puheluiden tarjoajat työntyvät perinteisten puhelinoperaattoreiden
markkinoille.
Puhelinoperaattoreilla on puolestaan sanansa sanottavana kaapeli-tv-yhtiöiden markkinoilla tarjoamalla asiakkailleen internet-televisiopalveluita (iptv).
- Taloudellinen kehitys riippuu enenevässä
määrin teknologian käytön innovaatioista.
Niissä maissa, joissa internet ja viestintäteknologia ovat tulossa olennaisiksi osaksi kaikkea toimintaa, kilpailukykyä ajavat eteenpäin
tätä infrastruktuuria hyödyntävät palvelut,
sanoo IBM Institute for Business Value –
asiantuntijaryhmän johtaja George Pohle.
Suomi menetti pronssisijan teknologiassa

(Taloussanomat 28.03.2006)

Suomi on tipahtanut viidenneksi sveitsiläisen
World Economic Forumin teknologiahyödyntäjien indeksissä. 115 maan listaa johtaa Yhdysvallat, kakkosena on Singapore ja kolmantena Tanska. Suomi putosi viime vuodesta kaksi sijaa.
Davosin talouskokouksen järjestäjä kokosi
tietoteknologiaraportin viidettä kertaa. –
Pohjoismaat sijoittuvat tutkimuksessa erityisen hyvin, kun ottaa huomioon, että Islanti
on vielä neljännellä tilalla ja Ruotsi kahdeksantena. Nämä maat ovat myös kilpailukyvyssään vahvoilla, totesi teknologiaraporttia
koonnut Augusto Lopez-Claros.
Suomen putoaminen teknologian hyödyntämisessä antaa odottaa, että sijoituksemme
heikkenee myös seuraavan kerran julkistettavassa kilpailukykyraportissa. Viime vuonna
WEF rankkasi Suomen kilpailukyvyltään
maailman ykköseksi.
Lopez-Claros sanoo informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden olevan tärkeimpiä
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kohottajia.
Pohjoismaat ovat tästä hyvä esimerkki.

- Ne pitävät julkisen rahoituksensa kunnossa, minkä ansiosta hallitukset voivat investoida koulutukseen ja ict:hen.
Katsauksessa tarkastellaan kunkin maan tietoteknologian rakennetta ja hallintoa sekä
kansalaisten, yritysjohtajien ja hallitusten
valmiutta sekä todellista ict:n käyttöä.
Suomen sijaa pudottaa esimerkiksi verotuksen vaikutus teknologian käyttöön. Suomalaiskodeissa on suhteellisen vähän televisioita ja online-yhteyksisiä henkilökohtaisia tietokoneita. Sijoitusta laskee myös kaapeliverkon kautta internetiä käyttävien vähäisyys.
WEF:n mukaan huippuluokkaa on suomalaisyritysten ja yliopistoiden yhteistyö tutkimuksessa sekä mitätön byrokratia, jonka ansiosta yrityksen - myös it-yrityksen – perustaminen on helppoa.
Ahkerimpia teknologian käyttäjiä ovat Suomessa liikemiehet, sitten virkamiehet ja vasta viimeiseksi yksityiset. Suomalaiset olisivat
asenteiltaan valmiimpia käyttämään uutta
teknologiaa kuin he todellisuudessa käyttävät.
Suomi nousi nettipiratismin kärkisijoille

(Taloussanomat 04.04.2006)

Suomi on noussut Tekijänoikeuden tiedotusja valvontakeskuksen (TTVK) mukaan yhdeksi nettipiratismin tyyssijaksi. Esimerkiksi
erilaisten tiedostojen vaihto-ohjelmien ja ns.
hubien osalta Suomi ja Ruotsi ovat käyttäjämääriltään ja jaossa olevan aineiston perusteella kärkimaita.
TTVK:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä
yli 150 000 aktiivista vertaisverkkojen käyttäjää. Nettipiraattien määrän se arvioi kolminkertaistuneen puolessatoista vuodessa.
Samalla perinteisen tallennepiratismin tilalle
ovat tulleet tietoverkoissa tehdyt oikeudenloukkaukset.
– Viime vuosi oli TTVK:n toimintahistorian
ensimmäinen, jolloin tutkintapyynnöistä yli
puolet kohdistui tietoverkoissa tehtyihin oikeudenloukkauksiin, sanoo Antti Kotilainen.
Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus
(TTVK) on viimeksi eilen jättänyt viisitoista
uutta tutkintapyyntöä luvattomasta internetjakelusta. Ne ovat osittain suoraa jatkoa
TTVK:n viime vuonna jättämille liki 60 tutkintapyynnölle.
Asianomistajina on joukko Motion Picture Association of America (MPAA) jäsenyhtiöitä,
Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT,
Teosto sekä Sony Computer Entertainment
Europe (Sony PlayStation).
Osa tutkintapyynnöistä on tehty tekijänoikeusrikoksina. Ankaramman rikosnimikkeen
taustalla ovat tekijänoikeuslain ja rikoslain
muutokset, joiden mukaan tekijänoikeusloukkaukselta ei enää edellytetä ansiotarkoitusta.
Maksimirangaistus
tekijänoikeusrikoksesta
on kaksi vuotta vankeutta
MPAA:n arvion mukaan sen piratismimenetykset olivat viime vuonna Suomessa 16 miljoonaa dollaria. Puolet kertyi nettipiratismista. Teatterilipputuloista menetettiin järjestön
mukaan 6 miljoonaa dollaria. Suurimmat
menetykset tulivat dvd-myynnille, josta piratismi leikkasi 8 miljoonaa dollaria.
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Kiireinen pääsi ripille netitse Tikkurilassa

(Digitoday 27.04.2006)

Tikkurilan seurakunnan verkkorippikoulun
ensimmäinen oppilas on suorittanut urakkansa. Aikuisen on mahdollista suorittaa rippikoulu internetitse Hakunilan ja Tikkurilan
seurakunnissa.
Vantaalla on nähty, että nykypäivän kiireisille aikuisille sopivan ajan löytäminen rippikoulukokoontumisia varten voi olla hankalaa
- heille onkin tarjolla joustava mahdollisuus
suorittaa rippikoulu osittain verkossa.
Ensimmäisen verkkorippikoulun suorittajan
kokemukset verkkomuotoisesta rippikoulusta
ovat pääosin positiiviset, vaikka itse sisältöä
hän luonnehtiikin haastavaksi ja vaativaksi.
Riparilaista ohjanneen pastori Henri Kivijärven mukaan ohjaaminen verkoitse tuntui
aluksi hiukan erikoiselta.
- Lähinnä siksi, että oli outoa kommunikoida
vain verkon välityksellä. Välittömän palautteen saaminen puolin ja toisin tuntui kankealta, kun ei nähnyt eikä oikein puhunutkaan
rippikoululaiselleen, kertoo Kivijärvi seurakuntien ja Edusolutions Oy:n tiedotteessa.
- Hiljalleen kuitenkin tuon ensimmäisen opiskelijan into valoi minuunkin aikamoista uskoa. Hän lähetteli aina hyvin perusteltuja
vastauksia, joiden lukemiseen ja palautteen
kirjoittamiseen meni toki aikaa melko lailla
enemmän kuin perinteisessä rippikoulussa.
Kuitenkin lopputuloshan ratkaisee, ja minusta tuntuu, että tämä ensimmäinen opiskelija
joutui huhkimaan ihan tosissaan ja oppi keskimääräistä enemmän.
Vantaalla Hakunilan ja Tikkurilan seurakunnissa verkkorippikoulua suorittaa parhaillaan
kymmenkunta henkilöä. Verkkorippikoulun
teknisestä palvelusta ja sisällöntuotannosta
vastaa verkko-oppimisen asiantuntijayritys
Edusolutions Oy yhdessä Vantaan ja Helsingin seurakuntayhtymien kanssa.
Onko Suomi ensimmäinen massatekstiviestittäjä? (Digitoday 15.03.2006)
Hallitus käsittelee torstaina eduskunnan vastausta lakiesitykseen massatekstiviestien
käytöstä. Viranomaiset voisivat radion ja television lisäksi lähettää hätätiedotteita tekstiviestinä kansalaisten kännyköihin.
Onko missään muualla toiminnassa vastaavanlaista järjestelmää, vt. viestintäneuvos
Juhapekka Ristola?
– Laki on aivan ensimmäinen laatuaan. Suomi on ottamassa käyttöön ensimmäisenä
maailmassa massatekstiviestit. Siksi ministeri
Susanna Huovinen on kiinnittänyt asiaan
myös eurooppalaisten kollegojensa huomiota.
– Sähköisen viestinnän tietosuojalakia valmisteltaessa kolme vuotta sitten pelastuspuolelta tuli kysymys, voitaisiinko tekstiviestillä varoittaa metsästäjiä ja marjastajia, jos
metsässä liikkuu haavoittunut karhu.
– Tsunamin jälkeen viranomaiset varoittivat
Thaimaassa ja Intiassa matkustavia suomalaisia tapahtumista. Aloite massatekstiviestiin
tuli silloin suomalaiselta teleyritykseltä.
– Esityksen mukaan teleyritys on velvollinen
lähettämään kohdennetun hätätiedotteen,
jos tiedote tulee esimerkiksi hätäkeskukselta, meripelastuskeskukselta, poliisilta, rajaPohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

vartioviranomaiselta, Säteilyturvakeskukselta
tai Ilmatieteen laitokselta. Valtio maksaa
kustannukset.
– Viestejä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Massatekstiviestit on tarkoitettu ainoastaan viranomaistiedottamiseen.
– Tarkoitus on, että lainmuutos tulee voimaan huhtikuun alussa.
KTM: pelialasta voi kehittyä vientimenestys

(Digitoday 09.06.2006)

Suomalainen peliala elää vahvaa kasvua, ja
siitä voi kauppa- ja teollisuusministeriön tuoreen julkaisun mukaan kehittyä merkittävä
vientimenestys. Suomalaisen peliteollisuuden
liikevaihto oli toissa vuonna noin 40 miljoonaa euroa, ja viime vuoden liikevaihdoksi on
arvioitu 65 miljoonaa euroa.
Yritysten tutkimus- ja kehitysinvestoinnit sekä julkisen sektorin alalle antama tuki alkavat kantaa hedelmää, ja peliala on tällä hetkellä luovan talouden nopeimmin kasvava
sektori. Tiedot ilmenevät valtakunnallista pelialaa esittelevästä KTM:n englanninkielisestä
julkaisusta Finnish Game Companies.
Suomen pelialan myönteisen kehityksen syitä ovat muun muassa tekninen osaaminen,
erinomainen hinta - laatu-suhde sekä mobiiliviihdesektorin ennustettu kansainvälinen
kasvu. Liiketoiminta on vientivetoista, sillä
Suomen pelimarkkinat ovat pienet.
Suomalainen peliteollisuus työllisti toissa
vuonna noin 600 henkilöä. Yli puolet peliyrityksistä on pieniä, 1 - 5 työntekijän yrityksiä.
Pienuudestaan huolimatta yrityksillä on paljon kasvupotentiaalia. Eräät yritykset ovat
onnistuneet tekemään kansainvälisen läpimurron. Niistä odotetaan tulevaisuuden peliteollisuuden vetureita.
Pelialalla toimivat suomalaisyritykset voidaan
KTM:n mukaan jakaa kolmeen ryhmään: yrityksiin, joille pelit ovat pääliiketoimintaa, yrityksiin, joissa pelit tukevat muuta liiketoimintaa, ja yrityksiin, joille pelit tulevat olemaan strategisesti tärkeitä tulevaisuudessa.
Finnish Game Companies -raportti keskittyy
pääasiassa niihin yrityksiin, joille pelit ovat
pääbisnestä. Ne tuottavat KTM:n korkealaatuisia pelejä, kuten Sulakkeen Habbo Hotel,
Remedyn Max Payne ja Bugbearin Flatout.
Kaikkiaan julkaisussa esitellään lyhyesti 39
suomalaista pelialan yritystä.
Myös pelialan koulutus ja tutkimus Suomessa on raportin mukaan korkeatasoista. Tampereen yliopiston hypermedialaboratorio,
Oulun yliopiston LudoCraft-tutkimusyksikkö
sekä Taideteollisen korkeakoulun mediakeskus LUME ovat kansainvälisesti arvostettuja
tutkimuskeskuksia. Korkeakoulut ja
Peliyritykset tekevät tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja liiketoimintahankkeissa.
Suomi on raportin mukaan myös perinteisesti ollut mobiilipelien edelläkävijä. Noin 70
prosenttia peliyrityksistä suunnittelee mobiilipohjaisia pelejä. Mobiilipelien markkinoiden
arvioidaan kasvavan voimakkaasti seuraavina vuosina.
Ensimmäiset peleihin erikoistuneet yritykset
perustettiin 1990-luvun puolivälin tienoilla.
Pääosa yrityksistä on aloittanut toimintansa
2000-luvulla. Vaikka myös ulkomaiset sijoittajat ovat uskoneet suomalaisiin peliyrityksiin, on Tekesin tuki ollut tärkeää.

Finnish Game Companies -raportti on saatavilla kauppa- ja teollisuusministeriön kotisivuilla,
http://ktm.elinar.fi/ktm_jur/ktmjur.nsf/Rahoi
ttamatTutkimukset?openview&count=10
Painettu raportti on tilattavissa osoitteesta
tiedotus@neogames.fi.
MUUT UUTISET
Tutkimus: Kaksikielisyys ei pahenna lasten
puhe- ja kielihäiriöitä (Helsingin Sanomat
02.06.2005)
Esikouluikäisistä lapsista tehty tutkimus on
poikinut kannustavia tuloksia kaksikielisyydestä ja kuntoutuksesta.
Tutkimuksen mukaan kaksikielisyys ei ainakaan pahenna lasten kielihäiriöitä, ja lyhytkestoinenkin kielellinen kuntoutus saa aikaan
muutoksia, jotka näkyvät aivotoiminnassa.
Tulosten mukaan kaksikielisyys ei lisää ongelmia esimerkiksi ohjeiden ymmärtämisessä, puheäänteiden hahmottamisessa, sanojen löytämisessä tai nimien oppimisessa. Sen
sijaan sanavarasto ja kieleen liittyvä lyhytkestoinen muisti saattavat kehittyä kaksikielisillä lapsilla hiukan hitaammin kuin yksikielisillä.
"Vanhemmille ei tarvitse sanoa, että satsatkaa vain yhteen kieleen", professori Marit
Korkman päättelee.
Tutkimukseen osallistuneet olivat aidosti
kaksikielisiä. He olivat olleet ruotsinkielisissä
päiväkodeissa kolmisen vuotta, ja myös testit tehtiin ruotsiksi.
"Jos täysin suomenkielinen lapsi pannaan
kylmiltään ruotsinkieliseen päiväkotiin tai
kouluun ja hän jää ilman vanhempien tukea,
on tilanne tietysti toinen", Korkman huomauttaa.
Erikseen tutkimuksessa testattiin pienempien
ryhmien avulla kuntoutuksen eli kielellisten
valmiuksien harjoittamisen vaikutuksia sellaisten lasten aivoihin, joilla oli diagnosoitu
kielihäiriö.
Folkhälsanin alullepanemaan tutkimukseen
osallistui sekä normaaleja lapsia että lapsia,
joilla oli kielellinen erityishäiriö eli kielihäiriö.
Ulkomaalaisiin suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin (Suomi.fi 07.04.2006)
Tuoreen tutkimuksen mukaan julkisen sektorin työntekijät suhtautuvat ulkomaalaisiin ja
ulkomaalaisten maahantuloon selvästi aiempaa myönteisemmin, sisäasiainministeriö
kertoi perjantaina.
Suhtautuminen on kuitenkin valikoivaa. Tervetulleimpia ovat länsieurooppalaiset ja
etenkin pohjoismaalaiset.
Suomeen halutaan ensisijaisesti ulkomaalaisia, jotka tuovat maahan aineellista ja henkistä pääomaa eli opiskelijoita ja korkeasti
koulutettuja ihmisiä.
Tutkimuksen mukaan maahanmuuttajista on
tullut osa julkisen sektorin henkilöstön arkipäivää. Eniten säännöllisiä kontakteja ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kanssa on
opettajilla, työvoimatoimistojen henkilöstöllä,
rajavartijoilla ja poliiseilla.
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Jäsenkato voi pakottaa seurakunnat kirkkojen myyntiin

(Helsingin Sanomat 26.04.2006)

Pohjois-Herttoniemen seurakuntatalon kirkkosaliin mahtuu 220 ihmistä. Sen tarvetta
vähentää puolen kilometrin päässä sijaitseva
Herttoniemen kirkko.
Evankelis-luterilaisen kirkon jäsenkato pakottaa seurakunnat pohtimaan jopa kirkkojen
myymistä.
Helsingin seurakuntien on tulevaisuudessa
luovuttava osasta toimitiloja, sanoo seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikkö Markku
Koskinen.
Myös kirkkovaltuustossa on todettu, että
kiinteistökantaa ei ole taloudellisesti mahdollista ylläpitää nykyisenlaisena.
Ruotsissa useita kirkkoja on myyty muun
muassa yksityisasunnoiksi.
"Meillä vähennystarvetta katsotaan ensisijaisesti muista tiloista, mutta ei kirkkojakaan
voi jättää tarkastelun ulkopuolelle", sanoo
Helsingin yhteisen seurakuntatyön johtaja
Pekka Hietanen.
Suomessa kaikki ennen itsenäisyyttä rakennetut kirkot ja niiden kiinteät sisustukset on
suojeltu. Myös vuosien 1917 ja 1970 välillä
rakennetuista Helsingin kirkoista Suomenlinnan, Töölön, Käpylän, Paavalin, Kulosaaren,
Meilahden, Lauttasaaren, Temppeliaukion ja
Kannelmäen kirkot on suojeltu.
Vuoden 1970 jälkeen rakennettuja kirkkoja
Museovirasto ei ole arvioinut. "Suojelemattomissa on vapaammat kädet miettiä käyttötarkoituksen muutosta", Koskinen toteaa.
Uusien luterilaisten kirkkojen rakentamisen
aika alkaa olla ohi koko Suomessa. Espoossa
ja Vantaalla todennäköisesti enää Tikkurilaan tulee näyte kirkkoarkkitehtuurista.
Suomen passilla eniten viisumivapautta

(Expatrium uutiskirje 02/2006)

Henley & Partnersin konsulttitoimiston mukaan Suomen, Tanskan ja Yhdysvaltain passilla pääsee matkustamaan maailmassa eniten ilman viisumia, yhteensä 130 maahan.
Muiden eurooppalaisten maiden passit ovat
lähes yhtä hyvässä kurssissa. Euroopan
maista eniten viisumeita vaaditaan Bosnia ja
Herzegovinan (25 viisumitonta maata), Serbia ja Montenegron (32) ja Turkin (52) passeilla matkustavilta. Japanin passilla pääsee
128 maahan, Kanadan ja Uuden Seelannin
125:een, Singaporen 122:een, Malesian
120:een ja Etelä-Koreankin passilla 115
maahan viisumitta. Afganistanin passilla liikkuminen on työläintä, sillä sillä voi matkustaa ainoastaan 12 maahan viisumitta. Muita
elämää hankaloittavia ovat Iranin (14 viisumitonta maata), Irakin (15), Pakistanin (17)
sekä Kiinan ja Pohjois-Korean (18) passit.
Lisätietoja:
www.henleyglobal.com/visa_restrictions.htm
Matkailu ulkomailta Suomeen kasvaa

(Helsingin Sanomat 30.05.2006 )

Ulkomaiset matkanjärjestäjät odottavat kesämyyntinsä Suomeen kasvavan viimevuotisesta. Suomeen suuntautuvien kesäkauden
matkojen määrän ennakoidaan kasvavan
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

kaikissa barometrikyselyssä mukana olleissa
maissa.
Kyselyn mukaan positiivisimmat odotukset
ovat Venäjällä ja Italiassa. Varovaisimpia arvoissaan olivat saksalaiset matkamyyjät.
Matkailun edistämiskeskus ja Haaga Tutkimus toteuttivat tänä keväänä ensimmäistä
kertaa Suomen matkailuvientibarometrin.
Barometritiedustelu kohdistui pääosin alkavaan kesään. Tiedusteluun vastasi 157 brittiläistä, italialaista, saksalaista, ranskalaista ja
venäläistä matkanjärjestäjää.
Suomeen suuntautuvien matkojen myynnin
kasvu perustuu pitkälti koko kesämyynnin
hyviin kehitysodotuksiin, jotka ovat selvästi
Suomeen kohdistuvan myynnin kehitysarvioita myönteisemmät. Tuoteryhmistä voimakkaimmin näyttäisivät kasvavan kaupunkeihin
suuntautuvat lyhytlomat sekä erilaiset kiertomatkat.
Vähiten kasvavia tuoteryhmiä näyttävät matkanjärjestäjien kannalta olevan maatila- ja
mökkilomat sekä vaellukset. Tämä ei kuitenkaan välttämättä kerro mökkien suosiosta sinänsä, sillä monet saksalaiset mökkimatkailijat voivat varata mökkinsä suoraan Suomesta yrittäjältä tai internetin välityksellä.
Suomen vahvuuksia kansainvälisessä matkailukaupassa ovat luotettavuus ja täsmälliset tiedot myytävistä tuotteista. Tuotteiden
laatu on yleisesti hyvä. Hintatasoa pidetään
kuitenkin korkeana.
Varaa aikaa Suomen lentokentillä

(Expatrium uutiskirje 03/2006)

Ilmailulaitos on ottanut kaikilla Suomen lentokentillä käyttöön yhdenmukaisen yhteiseurooppalaisen henkilöiden ja käsimatkatavaroiden turvatarkastuksen. Tarkastus koskee
myös kannettavia tietokoneita, jotka tarkistetaan ilman laukkuja ja erillään muista tavaroista. Läpivalaisuhihnalle joutuvat myös
matkustajien päällystakit sekä pikkutakit tai
jakut. Hihnalle on syytä laittaa kaikki sellainen, joka saattaa aiheuttaa hälytyksen metallinilmaisimissa, kuten korut, kolikot ja
kännykät. Uusista säntillisemmistä turvatarkastuksista johtuen lentoasemille kannattaa
varata aiempaa enemmän aikaa.
Helsinki-Vantaan lentokentällä tehdään perusparannustöitä lentokoneiden pysäköintialueella. Touko-syyskuun väliselle ajalle sijoittuvat työt vaikuttavat siten, että osa kotimaanterminaalin matkustajasilloista on poissa käytöstä ja matkustajia joudutaan kuljettamaan tavanomaisempaa useammin terminaalista lentokoneisiin lentokenttäbusseilla.
Lisätietoja lentokentistä Suomessa:
http://www.ilmailulaitos.fi/lentoasemat
Finnair oli Heathrow'n täsmällisin lentoyhtiö

(Taloussanomat 28.03.2006)

Finnair oli viime vuonna Lontoon Heathrow'n
lentokentän täsmällisin lentoyhtiö. Maailman
vilkkaimmaksi mainitulla kentällä Finnairin
keskimääräinen myöhästyminen oli viime
vuonna 10,09 minuuttia kun toisen sijan napannut Lufthansa myöhästyi keskimäärin
10,37 minuuttia.
Kolmanneksi täsmällisin oli bmi British Midland, jonka keskimääräinen myöhästyminen
oli 11,65 minuuttia.

Finnair kiri Lufthansan ohi, joka piti täsmällisyyden kärkisijaa vielä edellisvuonna.
Heikoiten seurannassa pärjäsi Air India, jonka lennot myöhästyivät keskimäärin reilut 52
minuuttia. Seuraavaksi heikoin oli THY Turkish, jonka lentojen myöhästyminen jäi sentään alle puolen tunnin. SAS oli sijalla kahdeksan.
Selvityksessä olivat mukana lentoyhtiöt, joilla oli Heathrow'lta yli 40 lentoa viikossa.
Kentälle liikennöi 88 lentoyhtiötä, ja sen
kautta kulkee vuosittain lähes 68 miljoonaa
matkustajaa.
Tiedot pohjautuvat flightontime.info – verkkosivuihin, jonka luvut perustuvat Ison-Britannian ilmailulaitoksen täsmällisyystilastoihin vuodelta 2005.
Veeti ja Emma viime vuoden suosikkinimet

(Helsingin Sanomat 23.03.2006)

Veeti ja Emma olivat yleisimmät viime vuonna syntyneille lapsille annetut etunimet. Veeti annettiin nimeksi 492 pojalle ja Emma 450
tytölle. Emma oli suosituin nimi myös edellisenä vuonna, Veeti kolmanneksi suosituin.
Emma oli jo kolmatta kertaa perätysten suosikkinimi myös ruotsinkielisille tytöille. Ruotsinkielisistä pojannimistä suosituin oli jo neljättä kertaa putkeen Emil.
Veetin jälkeen suosituimmat suomenkielisille
pojille annetut nimet olivat Eetu, Aleksi, Joonas ja Elias. Suomalaisista tytönnimistä Emman jälkeen yleisimpiä olivat Ella, Siiri, Aino
ja Anni.
Kuten edellisenäkin vuonna, kaikista pojannimistä suosituimmat olivat Juhani, Johannes, Matias, Mikael ja Oskari. Kaikista tytönnimistä yleisimmät olivat Maria, Emilia, Sofia, Olivia ja Aino.
Nimitiedot perustuvat vajaan 59 000:n viime
vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin.
Turvavyöpakko laajenee

(Taloussanomat 31.03.2006)
Turvavöiden käyttöpakko laajenee toukokuun alusta. Jatkossa käyttöpakko koskee
myös busseja ja kuorma-autoja. Turvavyötä
on pakko käyttää kaikilla niillä paikoilla, joihin se on asennettu.
Myös lasten kuljetusta koskevat säännökset
muuttuvat. Alle kolmivuotiaita lapsia ei saa
kuljettaa lainkaan autoissa, joissa ei ole lapsille erillistä turvalaittetta. Myöskään lasten
turvaistuinta ei saa kiinnittää etuistuimelle
selkä menosuuntaan, jos turvatyynyä ei voi
siltä paikalta kytkeä pois päältä.
Jatkossa alle 135 senttimetriä pitkien lasten
on käytettävä painon mukaan määräytyvää
turvalaitetta. Mikäli tällaista turvalaitetta ei
ole, lapsi ei saa istua etuistumella.
Uusissa henkilö-, paketti, linja- ja kuormaautojen etuistumilla ja taaksepäin olevilla istuimilla turvavyö on nykyään pakko olla.
Turvavöitä ei tarvitse kuitenkaan asentaa
uuden lain takia sellaiseen autoon, jossa niitä ei ennestään ole.
Lakiin tulee poikkeuksia taksien ja kaupunkibussien suhteen.
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Yhdysvallat huolissaan Suomen kautta tapahtuvasta ihmiskaupasta

(Helsingin Sanomat 08.03.2006)

Yhdysvaltain ulkoministeriö pitää Suomen
kautta tapahtuvaa ihmiskauppaa ongelmana,
johon ei ole puututtu riittävän tehokkaasti.
Yhdysvaltain ulkoministeriön vuoden 2005
ihmisoikeusraportin tekijöiden mielestä Suomen poliisilta ja oikeusviranomaisilta puuttuu
järeämpien toimien edellyttämää koulutusta
ja kokemusta.
Ihmiskauppa on jo useamman vuoden ajan
mainittu raportissa, jossa amerikkalaiset ruotivat eri maiden ihmisoikeustilannetta omasta näkökulmastaan.
Vuoden 2005 raportissa muistutetaan, ettei
entisen Neuvostoliiton alueelta Suomen
kautta muualle Eurooppaan tapahtuvaa seksityöläisten kuljetusta ole edelleenkään saatu kuriin. Huolestuttavaa kehitystä on se, että kuljetettavien joukossa on yhä enemmän
myös kauempaa, Aasiasta tulevia naisia.
Kaiken kaikkiaan Suomi saa raportissa kiitosta niin lainsäädännöstään kuin viranomaistoiminnastaan. Järjestelmällisinä ihmisoikeuksien polkijamaina amerikkalaiset pitävät
muun muassa Pohjois-Koreaa ja Burmaa.
Ihmiskaupan lisäksi ongelmaksi Suomen
osalta mainitaan naisiin kohdistuva väkivalta
parisuhteissa. Raportissa kerrotaan, että
Suomessa kuoli viime vuonna kolmisenkymmentä naista väkivaltaisesti kotiloissa.
Tekijät kiittelevät Suomen toimia maahanmuuttajien sopeuttamiseksi ja suvaitsevaisuuden lisäämiseksi. Raportissa kerrotaan
kuitenkin viime vuonna tapahtuneista yksittäisistä välikohtauksista ja siitä, että tutkimusten mukaan monet ulkomaalaiset kokevat, etteivät poliisi ja viranomaiset suhtaudu
riittävän vakavasti rasismiepäilyihin. Raportti
mainitsee myös romaneihin kohdistuvia syrjintätapauksia.
Amerikkalaiset käsittelevät ihmisoikeuskysymyksenä nyt myös Suomessa tapahtuneita
yksittäisiä antisemitistisiä mielenilmaisuja.
Tekijät muistuttavat, että viranomaiset puuttuivat niihin.
Ruokapalsta
RUOKAFESTIVAALEILLA TARJOTTUA:
TÄYTETYT LETUT
2 1/2 dl vehnäjauhoja
1/2 tl suolaa
6 dl maitoa
3 munaa
margariinia paistamiseen
täyte:
150 gr tonnikalaa, lohta tai kinkkua, pieneksi
hakattuna
n 5 cm kurkkua, pieneksi hakattuna
1/2
dl
ketsuppia
tai
chilikastiketta,
lohitäytteeseen vain sinappia hiukan
2dl total - jogurttia
hiukan hienonnettua tilliä
Letut tehdään niin kuin tavallisesti ja täytteen ainekset sekoitetaan ja hiukan täytettä
letulle ja kääritään rullalle.
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ÄIDIN LIHAPULLAT
500 g tavallista jauhelihaa
1 sipuli
loraus vettä
¼ lihaliemikuutio
valkopippuria
suolaa
1 muna
3 ranskanleivän viipaletta tai ¾ dl valmiiksi
jauhettua “ friganiaa”
tilkka kermaa
vahan öljyä
voita tai margariinia paistamiseen
Silppua sipuli, paista pannussa voissa sipulia
hieman. Kaada pannuun vahan vettä ja
murskaa lihaliemikuutio. Keitä sipulia hiljaisella tulella kuultavaksi. Voit lisätä vettä, jos
tarvitsee. Kun sipuli on kypsää, vettä ei saa
enää olla.
Murusta leipä tai valmis frigania kulhon pohjalle ja lisää muna, kerma, öljy ja mausteet.
Jätä vähäksi aikaa lepäämään. Sitten jauheliha ja sipuli ja vaivaa kaikki taikinaksi. Pyöritä
taikinasta jauhelihapihvejä läpimitaltaan n. 5
cm. Pihvejä tulee n. 10–13. Ne paistetaan
paistinpannussa kauniin ruskeiksi.
SIENIKASTIKE
2 rkl margariinia tai voita
1-2 rkl vehnäjauhoja
3 dl kermaa
2 dl liha- tai vihanneslientä
(valkoviiniä)
säilykesieniä
suolaa
(1-2 munankeltuaista)
Margariini ja jauhot keitetään sekoittaen.
Liemi,(viini) ja kerma lisätään vähitellen voimakkaasti sekoittaen. Kastike saa kiehua
hetken. Hienoksi hakatut sienet pannaan sekaan, kastike saa kiehahtaa, maustetaan
(suurustetaan haluttaessa vatkatuilla munankeltuaisilla)
LOHIPIIRAKKA
Svoljata taikinaa (voitaikinaa)
Täyte
nippu kevätsipulia
4-5 rkl voita tai öljyä
3 dl juustoraastetta
tilliä
3 total jogurttia, 10 % (maustamatonta)
6 kananmunaa
suolaa
valkopippuria
250 gr lohta, hienonnettua
Leikkaa sipuli hienoksi ja pehmennä rasvassa kuumentaen. Sekoita täytettä varten kaikki aineet ja kaada taikinan päälle. Paista piirakka 180–200 asteessa n 30–40 min. Pellin
koko n 37x30 cm.
Toimitus surffaili Internetissä
Ulkopsykologit on ulkosuomalaisille ja ihan
tavallisillekin suomalaisille tarkoitettu psykologipalvelu. Toimintamme perustuu voimavarakeskeiseen ajatteluun ja konsultoimme
asiakkaitamme kaikissa psykologisissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi elämänmuutosten hallinnassa, syrjäytymisen estämisessä,

kulttuurishokkien kanssa pärjäämisessä,
stressin sietämisessä, masennuksen lievittämisessä ja muissa kuormittavissa tilanteissa.
Noudatamme psykologeja koskevaa lainsäädäntöä ja pyrimme asiakasystävällisyyteen,
mm. palvelujen hinnoittelussa sekä vastausaikojen suhteen. Konsultointitapa on asiakkaan valinnan mukaan joko sähköposti, puhelu, chat tai videokonferenssi.
www.ulkopsykologit.fi
Elonet-palvelusta vastaavat Suomen elokuva-arkisto ja Valtion elokuvatarkastamo. Elonetistä voi hakea tietoja kotimaisista ja Suomessa levitetyistä ulkomaisista elokuvista.
Palvelussa on tietoa noin 150 000 elokuvasta. Mukana ovat sekä pitkät että lyhyet tuotannot.
Ilmainen palvelu osoitteessa www.elonet.fi.
Yhteensä 34 Euroopan maan yhteinen Eurooppa - portaali, Visiteurope.com on avattu.
Uusi portaali antaa kaikille mukana oleville
maille oivan mahdollisuuden markkinoida
matkailupalveluitaan. http://visiteurope.com/
Suomenkielisillä sanoilla hakuja nettihakukoneista etsivä törmää tuon tuostakin samaan
ongelmaan, kun hakukoneet kykenevät etsimään sanaa verkosta ainoastaan sen yhdessä
muodossa.
Internetissä
on
nyt
webinfo.fi:n hakukone, joka etsii suomalaisia
sanoja verkosta kerralla niiden eri taivutusmuodoissa. Lähinnä haut tehdään suomalaisten yritysten, yhdistysten ja julkishallinnon sivustoilta. Taivutusmuotohaun voi
myös kytkeä pois päältä, mikäli haluaa etsiä
sanaa vain tietyssä muodossa.
Webinfo.fi:n hakukoneen kehitystyöstä on
vastannut Elektrobit Group. Hakukone on
saanut rahoitusta kauppa- ja teollisuusministeriöltä ja Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt palvelulle Avainlippu-tunnuksen.
Webinfo.fi:n hakukone löytyy osoitteesta
www.webinfo.fi
EU-alueen lähes miljoona avointa työpaikkaa
29 maassa on koottu Eures-portaaliin yhden
työnhakusivuston alle. Kaikki työpaikat ovat
valtioiden työvoimaviranomaisten ilmoittamia avoimia paikkoja. Uusi sivusto kuuluu
osana Euroopan työntekijöiden liikkuvuuden
teemavuoteen, jonka aikana puhutaan entistä enemmän eri tavoin mahdollisuuksista
liikkua ja työskennellä EU-alueella maasta
toiseen.
http://europa.eu.int/eures/main.jsp?lang=fi
&acro=job&catId=482&parentCategory=482
Suomen aforismiyhdistys perustettiin hieman
yli vuosi sitten. Yhdistys myöntää, että aforismin määritteleminen ei ole helppoa, tässä
muutama yritys: Aforismi on tiiviissä ja ytimekkäässä muodossa lausuttu ajatus. Aforismi on ajatuksellisesti painokas sekä tiiviisti
ja tyylikkäästi muotoiltu virke tai niiden kokonaisuus. Aforismille on myös yritetty löytää suomenkielisiä nimiä: ajatelma ja mietelmä. Ja vielä lopuksi muutamia aforistikkojen,
tai voi heitä kutsua aforisteiksikin, aforismeja:
Ei yksi pääsky pesää tee. (Eemeli Hirvonen)
Etsikää viisautta. Löytäjä saa pitää. (Sami
Feiring)
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Haluan tutustua juuriini, jotta en kompastuisi niihin. (Torsti Lehtonen)
Lahjakas hallitsee vain alueensa. (Pauli Luoma)
Valo ilman varjoja. Autiomaa. (Johannes
Ojansuu)
Lisää aforismeista:
www.aforismi.vuodatus.net/
Muuta
Kadonnut Kreikka - suomalaisten matkakuvauksia ennen massaturismia. Toimi. Forsén
Björn ja Sironen Erkki
Tähän kirjaan on ensimmäistä kertaa koottu
matkavaikutelmat kadonneesta Kreikasta,
jota massaturismi ei ollut vielä muovannut.
Kirja täyttää samalla myös aukon Suomen
kulttuurihistoriassa. Esitellyt matkailijat kattavat ajan 1830-luvulta 1950- ja 1960-luvulle, filhelleeni August Myhrbergistä purjehtija
ja kirjailija Göran Schildtiin.
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1022
Laajuus: 360 s.
Julkaisuvuosi: 2006
ISBN: 951-746-800-8
Kieli: fin
Kustantaja: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Diplome d’etudes approfondies Johanna Järvinen-Tassopoulos väitteli 17.12.2005 Helsingin yliopistossa sosiaalipolitiikan alalta.
Väitöksen nimi on “Muukalaisuuden labyrintissa – kreikansuomalaisten naisten matka
jälkimoderniin arkeen”.
Kirjaa saa toistaiseksi vain tekijältä:
Johanna.jarvinen-tassopoulos@kolumbus.fi
Kioskeilla on myynnissä puhelinkortti nimella

SP Super Economy. Sillä voi soittaa kiinteästä puhelimesta Suomeen paikallispuheluhintaan. €5 - 5 tuntia. Ilta-aikaan ei aina saa
linjaa.
Vitsejä
- Mies seisoo pellolla koiransa ja neljän porsaan kanssa, montako jalkaa pellolla on?
- Kaksi, koiralla on tassut ja porsailla sorkat.
---------- Mikä on ainoa itsestään kasvava luku?
- Kuusi.
---------- Mikä on 6?
- Pyörtynyt 9.
---------- Miten neljä keksiä voi jakaa viidelle lapselle
niin, että jokainen saa kokonaisen?
- Ei mitenkään.
---------- Miten voidaan jakaa viisi kananmunaa
kuudelle lapselle?
- Tehdään munakasta.
---------- Mitkä numerot voi lukea samalla tavoin
ylösalaisin?
- 0, 1, 8, 88, 111, 888, 1001, 1111, 1691,
1881 ja 1961.
---------- Mitä matematiikan kirja sanoi toiselle?
- Minulla on paljon pulmia.
---------- Mitä tulee, kun kahdesta otetaan pois yksi?
- Isä, äiti ja lapsi.
---------- Mitä yhteistä on vedellä ja matematiikalla?
- Kumpikaan ei mene päähän.

- Kuvittele, että maapallon ympäri
rakennettaisiin kivimuuri, jonka paksuus olisi
1,5 m ja korkeus 5 m. Oletetaan että maa
on aivan sileä pallo, jonka ympärysmitta on
40 000 km. Muuri rakennettaisiin kivestä,
jonka paino olisi 3000 kg/kuutiometri.
Kuinka paljon kyseessä oleva muuri lisäisi
maapallon painoa?
- Ei yhtään. Ajattele, mistä sen muurin kivet
olisi otettu.
---------- Miten on mahdollista, että on kaksi isää ja
kaksi poikaa ja kun he menevät kahvilaan,
he ostavat kolme sämpylää ja jokainen saa
yhden?
- On isoisä, isä ja poika.
Palveluhakemisto
Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa
(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
Puh. 2310–854482
Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13
ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2006. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri
OLETHAN MUISTANUT MAKSAA SEURAN JÄSENMAKSUN! Muistithan mainita nimesi jos maksoit
sen pankkiin!
21.06

Kesäpäiväntasaus

23.06

Juhannusaatto. Seuran johtokunta vetäytyy kesälomalle.

06.07

Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä

18.–24.07

Naistenviikko

27.07

Unikeonpäivä

15.08

Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä, pyhäpäivä Kreikassa

18.08.06 - 21.01.07
Helsingin Tennispalatsin taidemuseossa Kreikasta Bysanttilaisen taiteen näyttely «Athos» mm.
Athos-vuoren taideaarteita ensi kertaa nähtävillä Kreikan ulkopuolella.
09/2006 Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous syyskuun alussa. Lisätietoja myöhemmin.
16.09 Alustavien tietojen mukaan Suomi-koulu aloittaa syyslukukauden. Tarkistakaa päivämäärä vielä
Suomi-koulun opettajilta.
23.09

Syyspäiväntasaus

01.10

Syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen, klo. 20.00 tavernassa 1901.
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