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KORJAUS 
 

Edellisessä tiedotteessa kerroimme tou-
kokuun kuukausitapaamisessamme vie-
railleista seuramme Suomessa asuvista 
jäsenistä Jarmo ja Anu Kukkosta sekä 
heidän tyttärestä Pihlasta. 
Tyttären nimi oli siinä kirjoitettu väärin.  
 

PAHOITTELEMME TAPAHTUNUTTA! 

Etsitään vapaaehtoisia 
ulkomaankirjeenvaihtajia 

 

Hei, olen sosionomiopiskelija, nykyinen 
ammattini on lähihoitaja. Olen avaamas-
sa itse suunnittelemaani verkkoportaa-
lia, jonka verkkopalvelua varten pyydän 
Sinulta apua.  
Haluaisitko kirjoittaa oman aikataulusi 
mukaan (esim. kerran kuukaudessa) 
ajankohtaisen kirjeen sieltä missä olet? 
Tai tunnetko jonkun, jolle voisit kertoa, 
että haen tällaiseen kirjeenvaihtotehtä-
vään vapaaehtoisia?  
Netti osoite on www.palanapelissa.net  
Se sisältää mm. verkkojulkaisun, jonka 
tarkoituksena on keskustelualueilla ja-
kaa vertaistukea ja yhteisvastuullisuutta. 
Sinne vapaaehtoiset kirjoittavat myös 
elämäntilanteeseen, elämiseen tai yh-
teiskuntaan liittyvistä aiheista. Verkko-
palvelussa on kotimainen ja kansainväli-
nen sivusto, joihin etsin vapaaehtoisia 
maakunta- ja ulkomaan kirjeenvaihtajia.  
Annan mielelläni lisätietoja ja halutessa-
si ilmoitan portaalin julkaisemisesta säh-
köpostitse, 
 

Ystävällisin terveisin, 
Marko Olander, marko.olander@24.fi  
Espoo, Suomi 

Albumit auki - osallistu Muistikuvia 
Suomesta -kuvakilpailuun! 

 

Helsingin Sanomien Kuukausiliite ja Suo-
men Posti järjestävät kuvakilpailun, johon 
pyydetään lukijoita lähettämään kuvia 
Suomesta. Kahdeksan kuvaa julkaistaan 
postimerkeissä syksyllä 2007.  
Kilpailu on kaikille avoin. Se alkaa 2.9 ja 
päättyy 31.12.2006. 
Kaikille kilpailuun kuvia lähettäneille anne-
taan muistoksi osallistumisesta pieni pos-
timerkkilahja. Lue lisää kilpailusta: 
http://www.posti.fi/postimerkkikeskus/tapa
htumat/muistikuviasuomesta_saannot.htm 

Seuramme entinen aktiivijäsen Simo Haavisto vieraili Thessalonikissa. Seuralaiset illastivat hänen 
kanssaan. Kuvassa vasemmalta: Jaana Karhunen, Marjut Katoniemi-Kutsuridis, Riitta 
Douhaniaris, Päivi Pulkki, Simo Haavisto, Outi Holopainen ja Eleanna Bresas. 
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Puheenjohtajan tervehdys 
 
Hyvät lukijat, 
 

Syksy tekee taas tuloaan, ja seuramme toi-
minta alkaa taas kesätauon jälkeen. Edelli-
sen toimikauden aikana oli huomattavissa 
jossain määrin väsymystä seuran toimintaan 
ja toivonkin että yhä useampi olisi aktiivisesti 
mukana, jokainen omien resurssiensa mu-
kaan, seuran toiminnassa, etteivät tehtävät 
jäisi muutamin ”niskoille”. 
Mennyt kesä oli Suomessa ainakin ilmojen 
puolesta mitä mahtavin, kun taas täällä Krei-
kassa kesä tuntui todella lyhyeltä, pitkään 
jatkuneen kylmän kevään johdosta. Moni 
teistä pääsikin nauttimaan Suomen ainutlaa-
tuisesta kesästä tänäkin vuonna. Valitetta-
vasti allekirjoittanut ei tänä vuonna kesällä 
Suomeen päässyt, mutta tätä lukiessanne 
olen jo koti-Suomessa nauttimassa isänmaan 

syksystä! 
Tämä syksy toi meidän perheelle suuren 
muutoksen tullessaan, kun perheemme van-
hin tytär aloitti koulun käynnin. Kävimme 
tyttäremme kanssa pitkin kesää läpi keskus-
teluja siitä miten ihanaa (?) koulunkäynti on! 
Hän ei millään olisi halunnut jättää suosikki-
opettajaansa lastentarhaan tai parhaita ka-
vereitansa, jotka kaikki ovat eri puolilta kau-
punkia, ja aloittivat nyt taipaleensa eri kou-
luissa.  
Mutta kun koulu alkoi, kaikki muuttui! Vain 
muutaman päivän koulussa olon jälkeen tyt-
täremme nauttii koulunkäynnistä ja hän on 
saanut paljon uusia kavereita. Nyt hän on 
pahoillaan, ettei voi olla koulussa koska 
opettajat ovat lakossa!  
Haluan tässä vielä kerran mainita siitä miten 
tärkeää on, että henkilörekisteritietonne ovat 
Suomessa ajan tasalla, sillä jos passihake-
muksessanne on eri tiedot (esim. osoite) 
kuin mitä Suomessa on, ei passia voida 
myöntää. Tämä tarkoittaa sitä että, koska 
uusia biopasseja myönnetään vain Ateenan 
suurlähetystössä, ei passihakemusta voida 
käsitellä ja eteen tulee uusi matka Ateenaan 
kun henkilötietorekisteri Suomessa on ajan 
tasalla. Lukekaa vielä huolella kohta ”Atee-
nan suurlähetystö tiedottaa” 
Toivotan teille kaikille, omasta ja johtokun-
nan puolesta, oikein hyvää alkanutta syksyä 
ja energiaa myös seuran toimintaan!  
 

Marko Suomalainen 
Puheenjohtaja 

VENTTIILI 
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 

Seuran johtokunta  Pankkiyhteys:  
Puheenjohtaja, Marko Suomalainen puh. 2310 329323 Alpha Bank, 703-00-2310-010761 
Varapuheenjohtaja, Jaana Karhunen  puh. 2310 412749 IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX 
Sihteeri, Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860555  
Kassanhoitaja, Päivi Pulkki-Georgopoulou  puh. 2310 950879 Suomi-koulun opettajat: 
Jäsen, Outi Holopainen  puh. 2310 445349 Riitta Douhaniaris puh. 2310 446867 
  Sari Asimoglou puh. 23920 63143 
Postiosoite: PO. Box 18608, 54005 Thessaloniki, Greece Marjut Katoniemi-Kutsuridis puh. 2310 860555 
E-mail: pksuomiseura@yahoo.gr  Suomi-kirjaston hoitaja: 
Web sivut: www.geocities.com/pksuomiseura/ Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879 
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Menovinkki Suomessa: Athos – Luosta-
rielämää Pyhällä Vuorella - näyttely 
 
Athos – Luostarielämää Pyhällä Vuorella on 
bysanttilaisen taiteen suurnäyttely Taidemu-
seo Tennispalatsissa, 18.8.2006 - 21.1.2007. 
Nähtävillä on kreikkalaisortodoksista esineis-
töä ja taideaarteita yli tuhannen vuoden 
ajalta. Näyttelyssä legendaarinen mutta yhä 
elävä munkkiyhteisö Athos ja sen elämä esit-
täytyvät suurelle yleisölle, ensimmäistä ker-
taa Kreikan rajojen ulkopuolella. 
Athos on ortodoksinen munkkitasavalta, joka 
sijaitsee Makedoniassa, Pohjois-Kreikassa, 
puolentoista tunnin ajomatkan päässä Thes-
salonikin 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 ylläpitä-
jänä on vertaansa vailla. Ainoastaan mies-
puoliset pyhiinvaeltajat voivat matkustaa 
Athokselle, ja hekin tarvitsevat matkaa var-
ten erityisen viisumin. 
Ainutlaatuinen näyttely kertoo elämästä 
Athoksella eilen ja tänään. Athoksen luosta-
reista ja 15 eurooppalaisesta museosta koot-
tu 500 näyttelyesineen kokonaisuus sisältää 
satoja vuosia vanhoja ikoniaarteita, käsikir-
joitusharvinaisuuksia, ainutlaatuisia sakraali-
esineitä, upeita tekstiilejä, puukaiverruksia 
sekä muita taide-esineitä, kuten koruja, ris-
tejä, karttoja, valokuvia ja maalauksia. Nä-
mä teokset kertovat yli tuhatvuotisesta elä-
västä perinteestä ja luostarien arjesta. 
Näyttelyyn liittyvä monipuolinen ohjelmisto 
tarjoaa elämyksiä ja tietoa kaikenikäisille 
näyttelykävijöille. Tarjolla on mm. ikonimaa-
lauskursseja, demonstraatioita, työpajoja, 
konsertteja ja luentoja. Näyttelyn yhteydes-
sä julkaistaan Athosvuoren elämää ja taide-
aarteita esittelevä laaja näyttelykirja. 
 
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 
 
Liput: 
Pääsylippu 7 euroa 
Alennuslippu 5 euroa 
Alle 18-v. ilmaiseksi 
Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy! 
 
Athos-faktoja 
– Athosvuori on ortodoksinen munkkitasa-
valta Makedonian maakunnassa Koillis-Krei-
kassa. Sillä on Kreikan valtion myöntämä 
itsehallinto ja oma kaksipäisen kotkan koris-
tama lippu.  
– Pinta-alaltaan 390 neliökilometrin laajuisel-
la alueella asuu noin 2000 munkkia 20 luos-
tarissa. 
– Ensimmäinen luostari perustettiin vuonna 
963. Vuorella tiedetään kuitenkin asuneen 
erakkomunkkeja jo 300-luvulla. 
– Alueen tunnettu historia ulottuu jo kauas 
antiikkiin. Persian kuningas Kserkses I (485–
465 eKr.) teki Athoksesta väliaikaisesti saa-
ren rakennuttamalla niemimaan halki kanaa-
lin laivastoaan varten persialaissotien aikaan.  

– Athosvuori on läntisen maailman sulje-
tuimpia alueita. Naiset eivät sinne pääse, ja 
miespuolisille pyhiinvaeltajillekin pääsy on 
rajattu ja luvanvarainen. 
– Athos on Unescon maailmanperintökohde. 
Myös luonto alueella on koskematon. Alueel-
la elää 35 kasvilajia, joita ei tavata muualla, 
sekä runsaasti villieläimiä, jopa susia.  
– Tiettävästi Athosvuoren luostareilla on ol-
lut yhteyksiä Suomeen jo 1300-luvulla. Peri-
mätiedon mukaan munkki Sergei vaelsi Py-
hältä Vuorelta Pohjolaan ja perusti Valamon 
luostarin Laatokan Valamon saarelle. 
 
Seuran ja jäsenten toimintaa 
 
Kuukausitapaamiset 
 
Tämän syksyn ensimmäinen kuukausitapaa-
minen pidetään lokakuun ensimmäinen sun-
nuntai. 
 
Simo Haavisto Thessalonikissa 
 
Simo Haavisto, seuramme pitkäaikainen ta-
loudenhoitaja ja johtokunnan jäsen sekä 
Thessalonikin Suomi-koulun opettaja vieraili 
taas Suomesta Thessalonikissa. 
Seuralaiset illastivat Simon kanssa seuram-
me kantapaikassa tavernassa 1901, torstai-
na 21.9. 
 
Suomalaisvierailuja Thessalonikissa 
 
Suomalaisia viini- ja kulttuurimatkalla Thes-
salonikissa 
 
Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen pu-
heenjohtaja Pekka Lepistö vieraili matka-
isännän ominaisuudessa ryhmänsä kanssa 
Thessalonikissa 4.-11.9.2006. 
Viini- ja kulttuuripainotteiseen matkaohjel-
maan sisältyi mm. tutustumista Halkidikin 
niemimaahan kuten käynti Petralonan tippu-
kiviluolilla. Yhtenä retkikohteena oli ortodok-
sien munkkitasavalta Athos – ryhmä tutustui 
luostarien historiaan ja elämänrytmiin piraat-
tilaivalta käsin, sillä naisten ei sallita astua 
munkkien asuttamalle Athos-vuoren alueelle. 
Risteilyalus puikkelehti luostariniemen ran-
nikkovesillä ja ryhmällä oli tilaisuus poiketa 
uimassa läheisessä Uranoupoliksen kalasta-
jakylässä. 
Edelleen Makedonian alueen viinitien varrella 
olevat tunnetut viinitilat tulivat tutuksi ryh-
mälle ja aikaa jäi vielä käynteihin muutamis-
sa alueen pienyrittäjien ylläpitämissä viinikel-
lareissa. Naussan punaviinialueella ryhmä 
vieraili seuraamassa viininkorjuuta ja siellä 
oli mahdollisuus maistella alueen eri pientilo-
jen viinituotteita. Verian kaupungin kupeessa 
sijaitseva arkeologinen alue nimeltä Vergina 
taas tarjosi suomalaisille suuren määrän his-
toriaa ja kulttuuriperintöä Makedonian kulta-
kaudelta. 
Matkaviikon ohjelmaan kuului runsaasti ta-
vernakäyntejä ja elävää musiikkia. Thessalo-
nikin kansainvälisten yleismessujen puitteis-
sa oli monipuolista kulttuuritarjontaa ryhmän 
iltaohjelmaa koskien. 
Thessalonikin kaupunkiin ja sen historiaan 
opasti ryhmää seuramme sihteeri Marjut Ka-
toniemi-Kutsuridis teemalla apostoli Paavalin 
jalanjäljillä kulkien. 

Suomalaisia matkailutoimittajia Thessaloni-
kissa 
 
Suomesta saapui toimittajaryhmä työmatkal-
le Thessalonikiin 7.-8.9.2006. Ryhmä tutus-
tui Pohjois-Kreikkaan, Halkidikin niemimaa-
han ja Thessalonikin kaupunkiin. 
Seuramme sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsu-
ridis toimi ryhmän matkaemäntänä ja toimit-
tajilla oli tilaisuus vierailla risteilyn puitteissa 
Athos-vuoren rannikkovesillä. 
Toimittajaryhmä jatkoi työmatkaansa Thes-
salonikista kohti Ateenaa. 
 
Ateenan suurlähetystö tiedottaa 
(www.finland.gr)  
 
Suurlähetystö haluaa muistuttaa passiasiak-
kaita siitä, että puutteelliset tai virheelliset 
henkilötiedot Suomen väestötietojärjestel-
mässä ovat esteenä passihakemuksen käsit-
telylle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, 
että passinhakija joutuu palaamaan uudel-
leen suurlähetystöön. Esimerkiksi tiedot ni-
men- tai osoitteenmuutoksista eivät siirry 
automaattisesti Suomen väestörekisteriin, 
joten passinhakijan tulee tarkistaa väestöre-
kisteritietojensa oikeellisuus viimeisen koti-
kuntansa maistraatista ennen passihake-
muksen jättämistä www.maistraatti.fi  
 
Toimituksen lisäys: 
Kotikuntasi maistraatista saat "omien tieto-
jen tarkastusotteen" kerran vuodessa ilmai-
seksi. Jos tarvitsen sen useimmin maksaa 
ote € 3,70. 
Maistraatista suositellaan että ote pyydetään 
puhelimitse tai faksilla (sähköpostia maist-
raatteihin tulee niin paljon että otteen saa-
minen viivästyy huomattavasti). 
 
Vielä muistutukseksi ohessa suurlähetystön 
tiedote biopasseista: 
 
Biopassit tulevat elokuussa 
(Suomen suurlähetystö 25.7.2006) 
 
Suomi ottaa ns. biometriset passit käyttöön 
21. elokuuta 2006. Suurin muutos Kreikassa 
asuvan suomalaisen kannalta on se, että 
biometristä passia voi Kreikassa hakea vain 
Suomen Ateenan-suurlähetystöstä 
 
Jatkossa passihakemusta ei voi jättää kun-
niakonsulaattiin. Ennen passin hakemista 
hakijan tulee tarkistaa omat henkilörekisteri-
tietonsa Suomessa maistraatista  
www.maistraatti.fi  
 
Mikä on biometrinen passi?  
Biometrinen passi ei poikkea ulkonäöltään 
nykyisin käytössä olevista passeista juuri 
lainkaan. Sen tietosivu eli kuvan ja henkilö-
tiedot sisältävä sivu kätkee kuitenkin sisään-
sä mikrosirun, jonne sijoitetaan digitaalisia 
tietoja passinhaltijasta: henkilötiedot, nimi-
kirjoitus ja digitaalinen kasvokuva, joka 
skannataan passinhakijan itse mukanaan 
tuomasta valokuvasta. On huomattava että 
valokuvaa koskevat vaatimukset tiukkene-
vat. Valokuvaohjeet löydät poliisin netti 
sivuilta www.poliisi.fi kohdasta Luvat => 
Passi 

http://www.finland.gr/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.maistraatti.fi/
http://www.poliisi.fi/
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Lisäksi huomionarvoista on, että lapsia ei 
enää voida merkitä vanhempien passiin. 
Lapsetkin matkustavat jatkossa siis omalla 
passilla.  
 
Hinta ja voimassaoloaika  
Suomen passi maksaa tällä hetkellä ulko-
mailla 80 euroa. Nykyään normaali passi on 
voimassa 10 vuotta. Uusi ns. biometrinen 
passi on voimassa viisi vuotta, mutta nykyi-
set passit ovat biopassien käyttöönotosta 
huolimatta voimassa niihin merkityn voimas-
saoloajan.  
 
Passihakemuksen käsittelyaika on noin 3-4 
viikkoa.  Kiireellisissä tapauksissa on tähän 
saakka ollut mahdollista hankkia korkeintaan 
vuoden mittainen väliaikainen passi. Jat-
kossa näiden pikapassien myöntäminen 
muuttuu rajoitetummaksi ja voimassaoloaika 
lyhyemmäksi. Tämän passin hinta säilyy 
myös ennallaan (80 euroa).   
 
21.8.2006 lähtien Suomen passia voi hakea 
vain Ateenan suurlähetystöstä tai paikallis-
poliisilta Suomessa.  
 
Lisätietoja: 
Suomen suurlähetystö +30 210 7255860 
 
Suomi-Seura ja USP tiedottavat 
(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)  
 
Suomi-koulujen tuki ry perustettu 
 
Suomi-koulujen tilannetta parantamaan on 
perustettu Suomi-koulujen tuki ry. Yhdistyk-
sen perustajajäseniä ovat Suomi-Seura ry, 
Kansanvalistusseura, Kesälukioseura ja Äi-
dinkielenopettajien liitto ja sen hallitukseen 
kuuluvat edellä mainittujen lisäksi kolme ko-
kenutta Suomi-kouluopettajaa. 
Järjestön tehtävänä on sekä koulujen että 
niissä toimivien opettajien tukeminen, infor-
maation välittäminen ja yhteydenpidon edis-
täminen. Liittyessään Suomi-koulujen tuki 
ry:hyn koulu voi lähettää opettajiensa nimi-
listan, jolloin jokaisesta sen opettajasta tulee 
automaattisesti tämän tukijärjestön jäsen. 
Hallitus päätti heinäkuun lopun kokoukses-
saan olla perimättä ensimmäisen toiminta-
vuoden aikana liittymis- tai jäsenmaksua. 
Järjestön nettisivujen ja esitteen on tarkoitus 
valmistua syksyn aikana. Suomi-kouluille lä-
hetetään syyskuussa lisätietoa järjestöstä 
Kirjoita kirje -kilpailukutsun mukana. 
 
Ammattikorkeiden yhteishaku uudistuu 
 
Ammattikorkeakoulujen aikuis- ja vieraskieli-
selle koulutukselle rakennetaan parhaillaan 
omia yhteishakujärjestelmiä vuodeksi 2007. 
Aikuisille ja vieraskielisille tulee käyttöön 
nettihaku ja omat valtakunnalliset hakuajat. 
Haut eivät ole päällekkäisiä, vaan käytännös-
sä ammattikorkeakouluihin on ensi vuonna 
kolme erillistä yhteishakua: yksi nuorten, yk-
si aikuisten ja yksi vieraskieliseen koulutuk-
seen. 
Uusien yhteishakujen tarkoituksena on hel-
pottaa koulutukseen hakevien asemaa ja tie-
donsaantia. Tähän mennessä hakijan on pi-
tänyt olla valppaana koko ajan, kun ei ole 
tiennyt, millaista koulutusta ja missä päin 

Suomea voisi milloinkin olla tarjolla. Myös ul-
komaiset hakijat saavat entistä paremmin 
tietoa suomalaisesta korkeakoulutuksesta: 
vieraskielisen koulutuksen yhteishaku on 
kansainvälisesti ainutlaatuisen hyvin organi-
soitu palvelu. 
Uudistusten yhteydessä luodaan ammatti-
korkeakouluille muitakin yhteisiä toimintata-
poja. Sekä aikuis- että vieraskieliseen koulu-
tukseen on muun muassa laadittu suosituk-
set yhteisiksi valintaperusteiksi. Ammattikor-
keakouluissa tullaan myös keskittämään vie-
raskielisten ja aikuishakijoiden neuvonta sa-
maan tapaan, kuin nuorten koulutuksen yh-
teishaussa on tehty. 
Yhteishaussa panostetaan sähköiseen hake-
miseen ja myös tiedotukseen verkon kautta. 
Nettihaku muuttaa hakemisen ajasta ja pai-
kasta riippumattomaksi myös eri aikavyöhyk-
keillä oleville hakijoille. 
Kumpaankin uuteen nettihakuun pääsee 
osoitteissa www.amkhaku.fi ja 
www.yhansokan.fi, mutta vieraskielisen kou-
lutuksen haulle on myös oma suora osoit-
teensa www.admissions.fi. Vieraskielinen ha-
ku toteutuu englanniksi. 
Vieraskielisen koulutuksen yhteishaussa ovat 
ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat 
vieraskieliset koulutusohjelmat lukuun otta-
matta vieraskielistä aikuiskoulutusta, joka 
jää yhteishakujen ulkopuolelle. Haku syksyllä 
2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen 
on 15.1.--9.2.2007. 
Uusiin yhteishakuihin kuuluvat koulutusoh-
jelmat johtavat korkeakoulututkintoon, ja 
siksi niihin kaikkiin pätee myös yhden kor-
keakoulupaikan säännös. Niinpä opiskelijava-
linnan tulokset ilmoitetaan ja opiskelupaikka 
pitää vastaanottaa samassa valtakunnallises-
sa aikataulussa kaikissa kolmessa yhteis-
haussa. 
Lisätietoja Opetushallituksesta: www.oph.fi  
Lähde: 
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434
,55408  
 
2007 on Suomen, Suomi-Seuran ja USP:n 
juhlavuosi 
  
Ensi vuonna Suomi täyttää 90 vuotta, Suo-
mi-Seura ry 80 vuotta ja ulkosuomalaispar-
lamentti 10 vuotta. 
Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suo-
men itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden val-
tuuskunnan ja sen alaisen toimikunnan val-
mistelemaan suunnitelman juhlavuoden viet-
tämisestä vuonna 2007 sekä huolehtimaan 
sen toteuttamisesta ja tiedottamisesta. Val-
tuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuriminis-
teri Tanja Karpela ja toimikunnan puheen-
johtaja: kansliapäällikkö Markku Linna 
Tiedotamme juhlavuoden tapahtumista, kun 
tapahtumakalenteri on saatavilla. 
USP:n seuraava, viides varsinainen istunto 
järjestetään Helsingin Finlandia-talossa 10.-
11.9.2007. 
 
USP:n varapuhemieheltä 
 
Hyvät ystävät, 
 
Alueemme vuosikokous pidettiin siis 7.8. 
Helsingissä. Läsnä oli 26 henkilöä. 

Käsiteltiin edellisen aluekokouksen 22.5.05 
pöytäkirja. Kuultiin lyhyet maaraportit ja kat-
saus eri alueilla ilmenneisiin ongelmakohtiin.  
Jälleen kerran tuli julki se, että henkilöitä on 
vaikea saada mukaan vapaaehtoiseen toi-
mintaan ja näin työt helposti kasautuvat 
vuodesta toiseen samoille henkilöille. Todet-
tiin lisäksi, että alueeltamme puuttuu sähköi-
nen viestintäkanava (blogi). Esitettiin toivo-
mus, että Ritva Viertola-Cavallari avaisi ja yl-
läpitäisi mainittua sivustoa. 
Kokous kuuli usp:n sihteeristön edustajien 
puheenvuorot. Helena Balash totesi lähdeve-
ron uudistuksen koskevan vain EU-kansalai-
sia tietyin ehdoin.  
Paula Selenius esitteli maan hallituksen hy-
väksymän ulkosuomalaispoliittisen ohjelman. 
Vt parlamenttisihteeri Irene Gröhn esitteli 
keskusvirastojen antamat vastaukset usp:n 
edellisen täysistunnon hyväksymiin päätös-
lauselmiin. 
Alueen varapuhemies teki selkoa biometris-
ten passien valmistamiseen tarvittavien lait-
teiden sijoittamisesta ulkomaanedustustoi-
hin. 
Arto Heikkinen esitteli ja jakoi ehdollepano-
toimikunnan valmistaman väliraportin koski-
en seuraavassa aluekokouksessa tapahtuvaa 
uuden varapuhemiehen valintaa. 
Päätettiin, että raportissa esitettyjen aika-
taulujen vuoksi raportti toimitetaan myö-
hemmin syksyllä ja vielä varmuuden vuoksi 
vuoden loppupuolella alueemme niille yhtei-
söille, jotka ovat akreditoituneet USP:hen. 
YHTEISÖJEN TULISI ILMOITTAA EHDOK-
KAANSA VARAPUHEMIEHEKSI 31.12.2006 
MENNESSÄ osoitteeseen 
artoheikkinen@eresmas.com  
tai 
kasi.heikkinen@elisanet.fi  
Raimo Alanen totesi, että nykyisessä maail-
mantilanteessa viranomaisilla pitäisi olla 
ajankohtaiset tiedot ulkosuomalaisten asuin- 
ja oleskelupaikoista. Todettiin, että mm. 
UM:n nettisivuilla on tarvittava lomake osoit-
teen ilmoittamista varten. Ritva Viertola-
Cavallari esitti toivomuksen, että jokainen 
yhteisö hankkisi kirjastoonsa Siirtolaisinsti-
tuutin kustantaman teoksen "Suomalaisen 
siirtolaisuuden historia Euroopassa", osa 6. 
Stig Westerdahl totesi, että USP:n puhemies, 
ministeri Pertti Paasio on ilmoittanut, että 
seuraavassa parlamentin täysistunnossa voi-
vat ulkosuomalaisten lehdet esittäytyä ilmai-
sin näytenumeroin. 
SEURAAVA ALUEKOKOUS PIDETÄÄN TÄYS-
ISTUNNON YHTEYDESSÄ 9.9.07.  
Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. 
 
Hyvää syksyä kaikille toivottaa 
 
Olavi Peltola 
varapuhemies 
 
Arvoisa puhemiehistö, 
 
On ilo ilmoittaa, että jälleen yksi parlament-
timme aloitteista on usean vuoden jauhami-
sen jälkeen toteutunut. Ministeri Kalliomäki 
allekirjoitti viikon alussa päätöksen, joka 
mahdollistaa suomalaisen lukion perustami-
sen Espanjan Aurinkorannikolle. Kyseessä on 
ensimmäinen suomalaislukio Suomen rajojen 
ulkopuolella. 

http://www.suomi-seura.fi/
http://www.ups.fi/
http://www.amkhaku.fi/
http://www.yhansokan.fi/
http://www.admissions.fi/
http://www.oph.fi/
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,55408
http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,55408
mailto:artoheikkinen@eresmas.com
mailto:kasi.heikkinen@elisanet.fi
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Asiaa ovat monien muiden tahojen lisäksi 
eduskunnassa voimaperäisesti ajaneet aina-
kin kansanedustajat Klaus Hellberg (sosdem) 
ja Kaarina Dromberg (kok). 
Uusi passilaki vaikeuksineen on täällä meillä 
valtavana puheenaiheena ja opponoinnin 
kohteena. 
 
Hyvää syksyä teille kaikille, 
 
Olavi Peltola 
varapuhemies 
 
Blogi Välimeren alueelle 
 
Hei, hyvät Välimeren alueella asuvien suo-
malaisyhteisöjen jäsenet 
 
Minulla on ilo ilmoittaa, että olen avannut 
blogin Välimeren alueelle osoitteessa 
http://mediterra.vuodatus.net; Tervetuloa 
vilkaisemaan. 
Otan myös mielelläni vastaan aluetta ja ul-
kosuomalaisparlamenttia koskevia yleisluon-
toisia uutisia ja tiedotuksia.  Lähettäkää 
mahdolliset viestinne osoitteeseen 
ritviecav@libero.it. Lisäksi jättää kirjoituksia 
koskevia kommentteja klikkaamalla tekstin 
alapuolella olevaa Kommentti-laatikkoa. 
 
Ystävällisin syysterveisin 
 
Ritva Viertola-Cavallari. 
Varapuhemiehen varahenkilö 
 
Suomalaistapahtumia Kreikassa 
 
Timo Jokelan ja Mirja Hiltusen North Dialo-
gues-näyttely Ateenan kulttuurikeskuksessa 
20.9.–30.9.2006 
 
Pohjoinen maisema, lappilainen kuvataide 
sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa 
kehittynyt paikka- ja yhteisösidonnainen tai-
de olivat näyttävästi esillä Ateenan kulttuuri-
keskuksessa. 
Näyttelyssä tarkasteltiin pohjoista ympäristö-
ä ja elämää taiteen keinoin. Tekijät lähestyi-
vät aihepiiriä ympäristötaiteen ja yhteisötai-
teen näkökulmista. Näin taiteilijoiden teosten 
välille syntyi jännitteinen vuoropuhelu. 
Näyttelyssä piirtyivät esille ympäristön kult-
tuuriset, sosiaaliset, etniset ja poliittiset mer-
kit Suomen Lapista, Pohjois-Skandinaviasta 
ja Venäjältä. Myös maisema on läsnä teok-
sissa. Ihmisen läsnäolo on aistittavissa valo-
kuvissa, jotka esittelivät autiossa maisemas-
sa olevia lumi-installaatioita. Vuoropuhelua 
syntyi myös etelän ja pohjoisen välille. 
Timo Jokela toimii professorina Lapin yliopis-
ton taiteiden tiedekunnassa. Hän on tutkinut 
työssään ja taiteessaan ympäristön, taiteen 
ja yhteisön suhteita. Ateenassa esillä oleva 
teoskokonaisuus liittyy monivuotiseen ja 
edelleen jatkuvaan ympäristötaideprojektiin, 
jossa taiteen lähtökohtana on paikan ja mai-
seman historia. Teokset ovat kiinteässä yh-
teydessä Jokelan Lapin yliopistossa kehitte-
lemään pohjoiset erityisolot huomioivaan tai-
teeseen. Jokela on koonnut Ateenan näytte-
lyyn suuria talvitaidetta esitteleviä valokuvia 
sekä piirroksia ja sekatekniikkakoosteita. 

Mirja Hiltunen toimii lehtorina Lapin yliopis-
ton taiteiden tiedekunnassa. Hän on ohjan-
nut usean vuoden ajan työpajoja, joissa tai-
teellisen tutkimisen kohteena ovat olleet 
pohjoisuus ja talvi. Ateenaan hän on koon-
nut installaatiosarjan, jossa pohjoinen kaa-
mos ja auringonvalossa kylpevä ateenalai-
nen puisto asettuvat vuoropuheluun. Sarjan 
pohjoinen osuus on koottu vuosien 2003–
2005 aikana toteutetuista taiteiden tiedekun-
nan tila-aika-paikka työpajojen teemoista. 
Teoskokonaisuuteen liittyy Hiltusen vuonna 
2005 ateenalaisten taideopiskelijoiden kans-
sa toteuttama performatiivinen puistotapah-
tuma. Installaatiot koostuvat äänestä, valo-
kuvista sekä tilallisista elementeistä, jotka 
antavat tilaa työpajoihin osallistuneiden ja 
kaupunkilaisten kohtaamiselle ja tulkinnoille 
ympäristöstään. 
 
Uutiskatsaus 
 
POLITIIKKA 
 
Kysely: Suomalaiset eivät luota päättäjiin 
(Helsingin Sanomat 23.07.2006) 
 
Suomalaiset epäilevät päättäjien halua ja ky-
kyä toimia kansan parhaaksi, kertoo Etelä-
Suomen Sanomien ja Satakunnan Kansan 
teettämä kysely. Lehtien sunnuntaina julkis-
taman kyselyn mukaan johtaviin viranomai-
siin luotetaan enemmän kuin poliittisiin päät-
täjiin. 
Kyselyn tehnyt Taloustutkimus pyysi vastaa-
jia arvioimaan kouluarvosanoin sitä, miten 
hyvin poliitikot ja johtavat viranomaiset toi-
mivat kansalaisten parhaaksi. Viranomaisten 
toimintaa piti vähintään kahdeksikon arvoi-
sena 44 prosenttia vastaajista, mutta vain 
vajaat 17 prosenttia antoi näin hyvän arvo-
sanan poliittisille päättäjille. 
Vastaajista 43 prosenttia antoi poliitikoille ar-
vosanan 4-6. Johtavat viranomaiset olivat 
näin kehnoja noin 20 prosentin mielestä. Vi-
ranomaisten toimintaa piti kiitettävänä 8 
prosenttia, mutta poliitikkojen vain 1 pro-
sentti vastaajista. 
Kriittisimmin asennoituvat kyselyn perusteel-
la 50 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka 
epäilivät eniten sekä poliitikkojen että viran-
omaisten toimintaa. Parhaita arvosanoja mo-
lemmille antoivat nuoret eli alle 25-vuotiaat. 
Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 1 
012:ta henkilöä 11.–19. heinäkuuta. Vastaa-
jat olivat iältään 15–79-vuotiaita. Kyselyn 
virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä 
kumpaankin suuntaan. 
 
Rkp ja kokoomus valmiit luopumaan perintö- 
ja lahjaverosta 
(Helsingin Sanomat 12.07.2006) 
 
Rkp:n puheenjohtaja Stefan Wallin esittää 
perintö- ja lahjaveron poistamista. Uudistuk-
sesta olisi sovittava seuraavassa hallitusoh-
jelmassa. 
Kokoomus on jo aikaisemmin kannattanut 
asteittaista luopumista ja kiireellisintä olisi 
lopettaa yritysvarallisuuden perintövero. 
Keskusta on valmis merkittäviin veronhuo-
jennuksiin, mutta Sdp ja Vasemmistoliitto 
kyselivät heti Rkp:n ehdotuksen kuultuaan, 

mistä kyseiset verotuotot poiston jälkeen ka-
tettaisiin. 
Kuluvalle vuodelle perintö- ja lahjaverotuo-
toiksi on arvioitu 490 miljoonaa euroa. 
Wallinin mukaan on turha nimetä, mistä 
muutos katetaan, sillä verokertymä on koko-
naisuus ja tällä hetkellä verotuloja tulee pal-
jon yli budjetoidun. 
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheen-
johtaja Annika Lapintie arveli, että Rkp on 
asiassa aktiivinen, koska puolueen kannatta-
jakunnassa on varmasti monia muutoksesta 
hyötyviä. 
"Yhä useampi vasemmisto- ja demarihuus-
hollikin kohtaa saman hyvin epäoikeuden-
mukaisen veron. Kyse on tavallisista kotita-
louksista", Wallin vastaa kritiikkiin. 
Keskustan mielestä perintöveron muutokset 
on syytä kirjata seuraavaan hallitusohjel-
maan. Inflaatiokorotukset olisivat paikallaan, 
koska nyt liian pienet perinnöt joutuvat vero-
tettaviksi. 
"Perinnön pitäisi olla veroton tai verotuksel-
taan ainakin merkittävästi nykyistä kevyem-
pi, kun yritys siirtyy sukupolvelta toiselle ja 
jatkaa toimintaansa", keskustan eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Timo Kalli toteaa. 
Kallin mukaan huojennusten pitäisi ylipää-
tään olla merkittäviä, ja keskusta olisi valmis 
luopumaan noin kolmasosasta perintövero-
tuloista. 
Vasemmalla ollaan epäileväisiä. Sdp:n puolu-
esihteeri Maarit Feldt-Ranta pitää tärkeänä, 
että perintöverotusta tarkkaillaan, jotta se ei 
muodostu yksittäiselle ihmiselle kohtuutto-
maksi. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse 
on mittavasta veropotista. 
"Verojen poistoa on aina helppo esittää, 
mutta samalla tulisi kertoa, mistä raha ote-
taan pois", Feldt-Ranta sanoo. 
Myös vasemmistoliitto uskoo mahdollisim-
man laajaan veropohjaan. 
"Inflaatiotarkistukset ovat tietenkin asia erik-
seen, mutta veron poisto kokonaan ei ole 
hyväksyttävää", Annika Lapintie toteaa. 
 
Sri Lanka syyttää Suomea terroristien myö-
täilystä (Helsingin Sanomat 30.07.2006) 
 
Sri Lankan hallitus syyttää Suomea myönty-
misestä terroristien tahtoon. Suomi ja Tans-
ka ilmoittivat perjantaina vetävänsä tulitau-
kotarkkailijansa Sri Lankasta, kuten tamilika-
pinalliset ovat toivoneet.  
"Tämä kannustaa terrorismiin. Terroristien 
vaatimuksille annetaan periksi", sanoi halli-
tuksen tiedottaja Keheliya Rambukwella uu-
tistoimisto AP:n mukaan. 
Rambukwellan mukaan tarkkailijoiden pois-
veto on "huono esimerkki koko maailmalle, 
joka pitää terrorismia syöpämäisenä uhkana 
ja taistelee sitä vastaan."  
Viiden pohjoismaan tarkkailijaryhmä on val-
vonut Sri Lankassa vuonna 2002 solmittua 
tulitaukoa, joka on pitänyt huonosti. 
Suomalaisista tulitaukotarkkailijoista vastaa-
va ulkoministeriön poliittisen osaston hallin-
nollisen avustajna Marita Maunolan mukaan 
Rambukwellan syytös ei pidä paikkaansa.  
"Tarkkailijoiden vetämisessä pois ei  ole kyse 
kannanotosta, vaan yksinkertaisesti Suomen 
linjan noudattamisesta. Suomalaiset tarkkai-
lijat osallistuvat ainoastaan sellaisiin operaa-
tioihin, joissa kaikki osapuolet hyväksyvät  

http://mediterra.vuodatus.net/
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tarkkailijat ja takaavat heidän koskematto-
muutensa."  
"Nyt kun tamilitiikerit ovat ilmoittaneet, et-
teivät enää takaa tarkkailijoiden immuniteet-
tia poistamme tarkkailijat heidän oman tur-
vallisuutensa vuoksi." 
Maunola ei kuitenkaan pidä mahdottomana, 
että suomalaiset tarkkailijat palaisivat vielä 
Sri Lankaan jos tamilitiikerit päättävät muut-
taa linjaansa.  
Toukokuussa Euroopan unioni lisäsi 
tamilitiikerien LTTE-järjestön (Liberation 
Tigers of Tamil Eelam) terroristijärjestöjen 
listalle. Sen jälkeen tamilitiikerit vaativat EU-
maiden tarkkailijoita lähtemään maasta. 
Sri Lankan hallitus vastustaa tarkkailijoiden 
lähtöä, koska se perustuu tamilitiikereiden 
yksipuoliseen vaatimukseen.  
Suomi ilmoitti vetävänsä kymmenen 
tarkkailijaansa pois 1. syyskuuta mennessä. 
Tamilitiikerit ovat sanoneet, että takarajan 
jälkeen he eivät takaa tarkkailijoiden 
turvallisuutta. 
Pohjoismainen tarkkailuoperaatio on nyt 
vaakalaudalla, sillä myös Tanska aikoo tuoda 
tarkkailijansa kotiin. Ruotsi ei ole vielä 
ilmoittanut omaa kantaansa.  
Sri Lankan rauhanvälittäjänä toimiva Norja 
kutsui Suomen päätöstä "huonoksi 
uutiseksi". Norjan erikoislähettiläs Jon 
Hanssen-Bauer sanoi, että norjalaiset ja 
islantilaiset eivät pysty korvaamaan 
lähtijöitä. 
Tamilit ovat vähemmistökansaa Sri 
Lankassa. Tamilitiikereiksi itseään kutsuvat 
sissit aloittivat kapinan oman valtion 
puolesta vuonna 1972. Sen jälkeen noin 
65000 ihmistä on kuollut väkivaltaisuuksissa. 
Joidenkin arvioiden mukaan tarkkailijoiden 
poistumisella ei tulisi olemaan suurta 
merkitystä, koska kumpikaan osapuoli ei 
noudata tulitaukoa. Tällä viikolla tamilisissit 
ja Sri Lankan armeija ovat tulittaneet 
toisiaan maalla ja merellä.  
Lauantaina ainakin kahdeksan ihmistä sai 
tamililähteiden mukaan surmansa Sri Lankan 
armeijan pommituksissa maan itäosassa. 
 
EUROOPAN UNIONI 
(europa.eu.int) 
 
Suomen puheenjohtajakausi alkoi 
(Suomi.fi 03.07.2006) 
 
Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtaja-
kausi alkoi lauantaina. Valtioneuvoston vies-
tintäyksikön mukaan kauden aikana Suomi 
johtaa puhetta EU:n neuvoston kokouksissa, 
joita pidetään Brysselissä yli 3.000 ja Suo-
messa noin 130. 
Kokouksista suurimpia ovat Lahden epäviral-
linen päämiestapaaminen 20. lokakuuta, 
joulukuun Eurooppa-neuvoston kokous Brys-
selissä sekä Helsingissä syyskuussa pidettä-
vä Aasian ja Euroopan maiden Asem-huippu-
kokous. 
Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena 
on avoin ja tehokas unioni. Suomi katsoo, 
että unionin tarpeellisuuden osoittaminen 
onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lain-
säädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin 
muut tehtävät tehokkaasti. 
Suomella on neljä painopistealuetta puheen-
johtajakaudellaan: unionin tulevaisuus, kil-

pailukyky, ulkosuhteet sekä oikeus- ja sisä-
asiat. Näistä unionin tulevaisuus sisältää se-
kä perustuslakisopimuksen kohtalon että 
laajentumisen. 
 
EU-puheenjohtajuus käynnistyi hevillä 
(Helsingin Sanomat 01.07.2006) 
 
Apocalyptican ilmainen ulkoilmakonsertti 
avasi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden 
lauantaina Brysselin keskustan maineikkaalla 
keskustorilla Grand Placella. Yhtyeen sellot 
alkoivat soida iltamyöhällä, jotta torille saa-
tiin riittävän pimeä tunnelma. 
Keskustorille oli hienossa säässä saapunut 
arvioiden mukaan ainakin 5 000 katsojaa. 
Esitystä seurasi niin paljon väkeä, ettei tyh-
jää tilaa torille jäänyt kuin himpun verran. 
- Todella mahtava show. Kun saavuimme 
paikalle tunti ennen konsertin alkua, niin ko-
ko lavan edusta oli täynnä faneja, kiteytti 
Suomen EU-edustuston lehdistöavustaja 
Leena Rasinperä 
Kun Apocalyptica julkaisi ensimmäisen levyn-
sä kymmenen vuotta sitten, hevin ja klassis-
ten istrumenttien yhdistelmä herätti ansait-
tua huomiota. Nyt sellon varressa soittaviin 
hevimiehiin Eicca Toppiseen, Paavo Lotjo-
seen ja Perttu Kivilaaksoon on jo totuttu, 
myös maailmalla. 
Harva tietää, että vain viisi prosenttia yhty-
een keikoista kohdistuu kotimaahan. Vuonna 
1993 perustetun yhtyeen jäsenillä on klassi-
nen koulutus Sibelius-Akatemiasta. 
Kymmenvuotisjuhlan kunniaksi Apocalyptica 
julkaisi toukokuussa kokoelmalevyn Ampli-
fied - A Decade of Reinventing the Cello. 
Suomessa Apocalypticaa kuullaan Ruisrockis-
sa heinäkuussa. 
 
EU-ministerit hyväksyivät Slovenian euroalu-
eeseen (Helsingin Sanomat 11.07.2006) 
 
Slovenia ottaa eurovaluutan käyttöön ensi 
vuoden alusta. EU-maiden valtiovarainminis-
terit antoivat virallisen hyväksynnän maan 
liittymiselle 13 maan euroalueeseen tiistaina 
Brysselissä. 
EU-komissio ja Euroopan keskuspankki päät-
tivät jo toukokuussa, että Slovenia on euro-
kelpoinen valtio, jonka ministerit nyt päätök-
sellään vahvistivat. 
Slovenian tolarin vaihtokurssiksi vahvistettiin 
samalla 239,64. Eurot otetaan käyttöön kah-
den viikon siirtymäajan aikana, jolloin mak-
suvälineeksi hyväksytään sekä eurot että to-
larit. 
Slovenia on ensimmäinen euroalueeseen liit-
tynyt maa sen perustamisen jälkeen 1. tam-
mikuuta 2002. Viron, Kyproksen, Maltan ja 
Slovakian on määrä liittyä euroalueeseen 
vuonna 2008. 
 
EU määräsi operaattoreita alentamaan ulko-
maanpuheluiden verkkomaksuja 
(Helsingin Sanomat 12.07.2006) 
 
EU:n komissio esitti keskiviikkona, että kän-
nykästä soitettujen ulkomaanpuheluiden hin-
toja rajoitettaisiin lainsäädännön avulla. 
Nyt ulkomailla puhuminen perustuu siihen, 
että operaattorit vuokraavat verkkoa paikalli-
selta operaattorilta. Paikallinen operaattori 
perii maksun verkkoa vuokraavalta operaat-

torilta. EU:n mukaan operaattorit saavat 
näistä verkonvuokraus- eli roaming-sopi-
muksista kohtuuttomia voittoja. 
EU:n tarkoitus on puolittaa roaming-maksut. 
EU:n komission puheenjohtaja Jose Manuel 
Barroso sanoi, että EU:n ehdotus antaa ope-
raattoreille kuusi kuukautta aikaa laskea itse 
roaming-hintoja. Muuten niille asetetaan hin-
takatto, jonka operaattori voi laskuttaa verk-
koaan käyttävältä ulkomaiselta kilpailijalta. 
Tämä vastaisi paremmin puheluiden vähit-
täismyyntihintoja. 
"Niillä on viimeinen mahdollisuus näyttää, 
että ne ovat vakavissaan itsesäätelyn suh-
teen", Barroso sanoi. 
Operaattorit ovat vastustaneet kiivaasti 
muutosta. 
Jos EU ryhtyy säätelemään hintoja, suoma-
laisten soittamat ulkomaanpuheluiden hinnat 
voivat laskea merkittävästi. 
 
Operaattoreilta työkalu roaming-hintavertai-
luun (Digitoday 11.07.2006) 
 
Koti-ikävä voi ulkomailla lomaillessa käydä 
kalliiksi, ainakin jos sitä lievittää pitkillä kän-
nykkäpuheluilla. Eurooppalaisoperaattorit 
tarjoavat nyt yhteistä nettityökalua 
www.roaming.gsmeurope.org roaming-hin-
tojen vertailuun. 
Uusi eurooppalainen verkkopalvelu auttaa 
matkailijaa löytämään edullisimman puhelin-
yhteyden kotiin. GSM Europe -organisaation 
maanantaina julkistama sivusto kertoo, mitä 
parin minuutin mittaisen puhelun soittami-
nen kotipuhelimeen, puhelun vastaanottami-
nen samoin kuin tekstiviestittely vierasmaa-
laisen teleoperaattorin verkossa maksavat. 
Mukana teleyhtiöiden jatkuvasti päivitettä-
vässä roaming-hintavertailussa on kaikkiaan 
75 kännykkäoperaattoria ja se kattaa 25 eu-
rooppalaista maata. Vertailu perustuu päivä-
aikaisiin kuluttajahintoihin. 
Operaattorien sivuston ohella matkailijaa va-
listaa roaming-kysymyksissä myös Euroopan 
komissio omilla lokakuussa avatuilla teema-
sivuillaan 
http://europa.eu.int/information_society/acti
vities/roaming/index_en.htm. Sivut koottiin 
operaattoreilta roaming-hintoihin tuntuvia 
alennuksia vaatineen tietoyhteiskuntakomis-
saari Viviane Redingin aloitteesta. Roaming-
hintojen kohtuullistaminen on parhaillaan 
komission käsittelyssä. 
 
EU-kansalaiset suosivat kotimaanmatkailua 
(Helsingin Sanomat 20.07.2006) 
 
EU-maiden kansalaiset suosivat matkailua 
kotimaissaan. 57 prosenttia unionimaissa 
tehdyistä lomamatkoista tehtiin vuonna 2004 
oman maan rajojen sisällä. Tämä käy ilmi 
EU:n tilastotoimiston Eurostatin torstaina jul-
kaisemasta selvityksestä. 
Toisiin EU-maihin suuntautui 28 prosenttia 
unionikansalaisten lomamatkoista. Unionin 
ulkopuolisten maiden osuus matkoista oli tä-
ten vain 15 prosenttia. 
Innokkaimpia kotimaanmatkailijoita olivat 
vuonna 2004 kreikkalaiset, joiden matkoista 
90 prosenttia tehtiin oman maan sisällä. 
Innokkaita kotimaanmatkailijoita ovat myös 
espanjalaiset, ranskalaiset ja puolalaiset. 

http://europa.eu.int/
http://www.roaming.gsmeurope.org/
http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/index_en.htm
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Eniten oman maansa ulkopuolelle matkoja 
tekivät luxemburgilaiset, joiden matkoista 
peräti 99 prosenttia suuntautui ulkomaille. 
Innokkaita ulkomaanmatkaajia olivat myös 
belgialaiset, irlantilaiset ja slovenialaiset. 
Suomalaiset viihtyvät keskimääräistä parem-
min kotimaassaan, sillä suomalaisten loma-
matkoista 70 prosenttia tehtiin kotimaassa. 
Muihin EU-maihin suuntautui 18 prosenttia 
suomalaisten matkoista, kun taas unionin ul-
kopuolisten maiden osuus jäi 13 prosenttiin. 
Eurostatin vertailussa olivat mukana vain 
neljä yötä tai sitä pitempään kestäneet lo-
mamatkat. 
 
Tupakoitsijalle ei ole pakko tarjota työtä 
(Digitoday 07.08.2006) 
 
Työnhakijat kohtaavat rekrytointi-ilmoituksia 
lukiessaan yhä kovempia vaatimuksia. EU:n 
sosiaaliasioista vastaavan komissaarin mu-
kaan laki ei estä lisäämästä vielä yhtä: "tu-
pakoitsijat älkööt vaivautuko" -tyyppinen 
huomautus ei hänen mukaansa ole syrjivä.  
Töihin tahtovan on varauduttava entistä pi-
dempään vaatimusten listaan. Perinteisesti 
suosittujen ominaisuuksien, kuten jousta-
vuuden, yhteistyökyvyn ja oma-aloitteisuu-
den rinnalla työpaikkailmoituksissa kaivataan 
yhä useammin painetta sietäviä ja tulosha-
kuisia työntekijöitä, kertoo Helsingin Sano-
mien sunnuntaina julkistama selvitys.  
Käytännössä työntekijät voisivat vaatia työn-
tekijöiltään vieläkin enemmän, antaa puoles-
taan ymmärtää EU:n työllisyys- ja sosiaali-
asiain komissaari Vladimir Spidla. Komissaa-
rin kannasta kertoneen Financial Times –leh-
den mukaan eurooppalainen lainsäädäntö ei 
estä liittämästä työpaikkailmoitukseen vaati-
musta työnhakijan savuttomuudesta, vaikka 
työnhakijan syrjintä monin muin perustein 
onkin tuomittavaa.  
Suomessa vuonna 2004 voimaan astuneessa 
yhdenvertaisuuslaissa kielletään työnhakijan 
syrjintä iän, etnisen ja kansallisen alkuperän, 
kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakau-
muksen, mielipiteen, terveydentilan, vam-
maisuuden sekä sukupuolisen suuntautumi-
sen perusteella. Työelämän osalta lakia so-
velletaan työhönottoperusteisiin, työoloihin, 
työehtoihin, uralla etenemiseen, koulutuk-
seen sekä yrittämisen edellytyksiin ja elinkei-
notoiminnan tukemiseen.  
Tupakointi työpaikoilla on puolestaan kiellet-
ty vuonna 1995 voimaan astuneessa laissa 
siten, että tupakkatauot on pidettävä erilli-
sissä, tupakointiin varatuissa tiloissa. 
 
EU-parlamentin puhemies Borrell: Pohjois-
maat eivät kokeneet sotaa 
(Helsingin Sanomat 28.09.2006) 
 
Euroopan parlamentin puhemiehen Josep 
Borrellin mukaan pohjoismaat eivät ole ko-
keneet sotaa. 
"EU:ssa on maita, jotka eivät ole kokeneet 
näitä kauheuksia", Borrell sanoi torstaina 
Strasbourgissa tanskalaisen uutistoimisto 
Ritzaun mukaan. "Ajattelen esimerkiksi poh-
joismaita." 
Espanjalainen Borrell puhui tilaisuudessa, 
jossa europarlamentti osti Strasbourgin kau-
pungilta kolme omaa kokousrakennustaan. 
Kauppahinta oli reilu 140 miljoonaa euroa. 

Allekirjoitustilaisuudessa Borrell ja Strasbour-
gin johto korostivat kaupungin merkitystä 
eurooppalaisena rauhan symbolina. Stras-
bourgin roolista nousi kohu keväällä, kun 
kaupungin väitettiin kiskoneen parlamentilta 
liikaa vuokraa vuosikymmenien ajan. 
Europarlamentti muuttaa kerran kuussa vii-
koksi Brysselistä Strasbourgiin. Muuttosirkus 
maksaa eurooppalaisille veronmaksajille noin 
200 miljoonaa euroa vuodessa. 
Borrellin viittasi kommentissaan verkkoad-
ressiin, jonka ruotsalainen euroedustaja Ce-
cilia Malmström käynnisti toukokuussa Stras-
bourgin istuntopaikasta luopumiseksi. 
Vetoomus (www.oneseat.eu) ylitti viime vii-
kolla miljoonan allekirjoituksen rajan. Se on 
edelleen toiminnassa. 
Verkkoadressiin on tullut erityisen paljon al-
lekirjoituksia Hollannista, Ruotsista, Suomes-
ta ja Tanskasta. 
"On helppo unohtaa asiat, joita ei ole käynyt 
läpi", Borrell sanoi Ritzaun mukaan. "Tämä 
selittää, miksi (Strasbourgin-vastaiset allekir-
joitukset) ovat keskittyneet tiettyihin mai-
hin." 
"Nämä maat eivät – ja siitä ne voivat olla 
tyytyväisiä – osallistuneet tähän teurastuk-
seen." 
Pohjoismaisista EU-jäsenistä Tanska oli toi-
sessa maailmansodassa natsi-Saksan miehit-
tämä. Suomi kävi kolme eri sotaa. Ruotsi oli 
ainoa, joka pystyi välttymään suoranaiselta 
sodankäynniltä. 
 
TALOUSUUTISET 
 
Suomi putosi Ruotsin taakse Maailmanpan-
kin yritysvertailussa 
(Helsingin Sanomat 06.09.2006) 
 
Suomen sijoitus on pudonnut Maailmanpan-
kin vertailussa, joka selvittää yritystoiminnan 
helppoutta 175 maassa. Viime vuonna Suo-
mi oli yritysten näkökulmasta maailman 
13:nneksi helpoin maa toimia, mutta tänä 
vuonna se putosi 14:nneksi. Suomen ohi kii-
lasi Ruotsi.  
Maailmanpankin keskiviikkona julkistamassa 
selvityksessä vertailtiin yritystoimintaan liit-
tyviä säädöksiä ja hallintoa. 
Ruotsin sijoitusta edisti naapurimaassa tehty 
osakeyhtiölain uudistus, joka paransi muun 
muassa vähemmistöosakkaiden asemaa. 
Vastaava lakiremontti nosti Suomen sijoitus-
ta viime vuonna.  
Vertailun jälkeen syyskuun alussa Suomessa 
tuli voimaan osakeyhtiölain uudistus. 
"Kyse ei ole siitä, että Suomi olisi mennyt 
taaksepäin vaan siitä, että muut maat ovat 
tehneet enemmän uudistuksia", kertoo tutki-
muksen ohjelmajohtaja Caralee McLiesh 
Maailmanpankista.  
Jos tarkkoja ollaan, Suomessa ei tehty puo-
lentoista vuoden vertailujaksolla 2005–2006 
yhtään yritysten toimintaa helpottavaa pa-
rannusta. Suomen lisäksi Euroopassa oli täl-
laisia laiskimuksia vain kolme: Itävalta, Is-
lanti ja Norja.  
Parhaiten vertailussa menestyvät McLeashin 
mukaan maat, jotka perkaavat lakejaan ja 
hallintoaan koko ajan. Tänä vuonna kärkeen 
nousi Singapore, joka ohitti muiden muassa 
viimevuotisen johtajan Uuden Seelannin ja 
kolmantena olevat Yhdysvallat.  

Välimeren maiden sijoitukset: 
Espanja, sija 39, Portugali, sija 40, Italia, 
sija 82, Turkki, sija 91, Kreikka, sija 109 
 
Suomi on edelleen maailman toiseksi kilpai-
lukykyisin (Tekesin uutiskirje 28.9.2006) 
 
Suomi sijoittuu viime vuoden tapaan toiselle 
sijalle World Economic Forumin (WEF) kilpai-
lukykyvertailussa. Kärkisijaa pitää Sveitsi ja 
Ruotsi on kolmantena, mutta viime vuoden 
johtaja Yhdysvallat on tippunut kuudenneksi. 
WEF:n pääekonomistin ja kilpailukykyverkos-
ton vetäjän Augusto Lopez-Clarosin mukaan 
Suomen vahvuuksia ovat muun muassa jul-
kishallinnon ja yksityisen sektorin avoimuus 
ja tehokkuus. 
Suomi on ylivoimainen tasokkaan korkea-
koulutuksen tarjoajana. Tätä pidetään vält-
tämättömänä tekijänä, jotta maa voi jousta-
vasti mukautua nopeisiinkin muutoksiin. 
Suomessa yksityinen sektori on myös avoin 
uusille teknologioille. Suomi saa heikoimmat 
sijoitukset indekseissä, joissa arvioidaan 
markkinoiden toimintaa ja liiketoiminta-osaa-
mista. 
World Economic Forum analysoi vuosittain 
125 maan taloutta ja liike-elämää, koulutus-
ta, teknologisia valmiuksia ja innovaatioita 
sekä instituutioita ja infrastruktuuria. Vertai-
lussa käytettiin Globaalia kilpailukykyindek-
siä, joka pyrkii huomiomaan sen, että maail-
man maat ovat eri kehitysvaiheissa. 
Maat jaetaan tuotannontekijävetoisiin (factor 
driven), tehokkuusvetoisiin (efficiency dri-
ven) ja innovaatiovetoisiin (innovation dri-
ven). Kaikkiaan indeksin taustalta löytyy 90 
yksittäistä muuttujaa. Arviointi perustuu se-
kä julkisiin tietoaineistoihin että maailman 
yritysjohtajille lähetettyyn posti- ja internet-
kyselyyn. 
World Economic Forum, Global Competitive-
ness Report 2006-2007  
www.weforum.org/en/index.htm  
 
Välimerenmaiden sijoituksia: 
Espanja, sija 28, Portugali, sija 34, Italia, si-
ja 42, Kypros, sija 46, Kreikka, sija 47, Turk-
ki, sija 59 
 
Nokia kärkeen Greenpeacen vertailussa  
(MTV3 25.08.2006) 
 
Ympäristöjärjestö vertaili elektroniikkaval-
mistajien haitallisten kemikaalien käyttöä ja 
elektroniikkajätteiden kierrätystä. Ykkössijan 
jakoi Nokian ohella tietokonevalmistaja Dell. 
Ympäristöjärjestö Greenpeace rankkasi mat-
kapuhelinyhtiö Nokian jaetulle ykkössijalle, 
kun järjestö vertaili elektroniikkavalmistajien 
haitallisten kemikaalien käyttöä ja elektro-
niikkajätteen kierrätystä.  
Vertailussa oli mukana neljätoista maailman 
johtavaa matkapuhelin- ja tietokonevalmis-
tajaa. Yhtäkään niistä ei silti listattu ympäris-
töystävälliseksi. Nokian kilpailijoista Sony 
Ericsson ylsi neljänneksi, mutta Motorola jäi 
jumbosijalle.  
Ykkössijan jakoi Nokian ohella tietokoneval-
mistaja Dell. Greenpeacen mukaan yhtiöt 
kantavat vastuunsa valmistajina, koska ne 
vastaanottavat, uusiokäyttävät tai kierrättä-
vät vanhentuneet tuotteensa. 

http://www.oneseat.eu/
http://www.weforum.org/en/index.htm
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Nokia saa myös kehuja myrkyllisten kemi-
kaalien poistamisesta, jossa yhtiötä kuvail-
laan tienraivaajaksi.  
Greenpeacen vertailu sisältyy järjestön per-
jantaina julkistamaan oppaaseen, jolla pyri-
tään lisäämään kierrätettävän ja myrkyttä-
män elektroniikan kysyntää. Opasta on mä-
ärä päivittää joka kolmas kuukausi. 
 
David Bowie Nokian mannekiiniksi 
(Digitoday 27.09.2006) 
 
Rock-legenda David Bowie ryhtyy Nokian 
uuden musiikkiyhteisön mannekiiniksi. Yhtiö 
julkisti tänään uuden musiikkiyhteisön Music 
Recommendersin, jonka johtotähtenä Bowie 
toimii. 
- Valitettavasti paljon musiikkia valtavirran 
ulkopuolelta jää kuuntelematta. Music Re-
commenders auttaa navigoimaan löytämät-
tömän musiikin parissa, Bowie sanoo Nokian 
tiedotteessa. 
- Olen käynyt joissakin Music Recommen-
dersissa mukana olevissa kaupoissa. Olen 
havainnut, että ne ovat upeita lähteitä uu-
delle ja vähemmän perinteiselle musiikille, 
hän jatkaa. 
Yhteisössä musiikinharrastajat pysyvät ajan 
tasalla erilaisesta musiikista ympäri maail-
man. Samalla he voivat tutustua uusiin artis-
teihin ja ostaa musiikkia. Yhteisöön rekiste-
röityneet saavat käyttöönsä soittolistoja, joi-
hin on räätälöity heidän toiveidensa mukai-
sesti 30 sekunnin musiikkinäytteitä kappa-
leista, joista he pitävät. 
Kerran kuussa yhteisön käyttäjät saavat uu-
simmat suositukset ja toimituksen terveiset 
suoraan sähköpostiinsa. 
N75 :n ulkoiset musiikkinäppäimet 
Nokia esitteli myös musiikkiversiot kolmesta 
N-sarjan laitteestaan: N70, N73 ja N91, jos-
sa on 8 gigatavun kovalevy. Nokian mukaan 
tässä musiikkia painottavassa valikoimassa 
yhdistyvät kiiltävä musta ulkomuoto ja lan-
gattomat musiikkielämykset. 
Tärkeimpiin etuihin kuuluvat musiikin käsit-
telyyn tarkoitetut näppäimet, Nokia PC Suite 
ja uusi ohjelmisto, jonka avulla on helppo 
synkronoida ja hallita musiikkia sekä tehos-
tettu tallennuskapasiteetti. 
 
Nokia tuuppaa 3G:tä Kreikassa  
(IT Viikko 17.08.2006) 
 
Nokia kertoo päivittävänsä kreikkalaisen TIM 
Hellas -operaattorin 3G-verkon hsdpa-ai-
kaan, mikä tuo vauhdikkaammat yhteydet 
asiakkaiden saataville. 
Kyseessä on jatko sekä laajennus osapuolten 
aiempaan 3G-radioverkkosopimukseen. No-
kia toimittaa operaattorille myös mobiili-tv-
ratkaisun.  
Nokia kuitenkin korostaa sopimukseen niin 
ikään kuuluvaa tukiasemaratkaisua. Kysees-
sä on ensimmäinen Nokian Flexi Wcdma Ba-
se Station -ratkaisun sisältävä sopimus, josta 
on julkisesti kerrottu. 
Flexi Wcdma Base Stationin avulla operaat-
torit voivat hyödyntää tukiasemiensa sijainti-
paikkoja entistä paremmin, mikä Nokian mu-
kaan tuottaa säästöjä esimerkiksi vähenty-
neiden rakennustöiden, tukiasemien nopean 
asentamisen ja alentuneen virrankulutuksen 
myötä. 

Finnair ja Nokia nuorten suosituimmat työn-
antajat (Taloussanomat 21.06.2006) 
 
Finnair, Nokia ja Yleisradio ovat nuorten 
mielikuvissa arvostetuimpia työnantajia, il-
menee Taloustutkimuksen nuorisokyselyn 
tuloksista. Kaikkiaan 1 300 nuorelta kysyttiin 
78 yrityksen mieluisuutta työantajana. 
Finnair oli suosituin työpaikka sekä naisten 
että miesten mielestä, mutta miesten kak-
kos- ja kolmossuosikkeja olivat Nokia ja 
ABB, kun taas naisten mieleen olivat Mari-
mekko ja Stockmann. Miesten suosikkityön-
antajat toimivat valtaosin teollisuudessa, 
naisten suosikit sijoittuvat useammille toimi-
aloille. 
Kyselyjä on tehty vuodesta 2002 lähtien. 
Alusta alkaen Finnair on ollut selvä ykkönen. 
Kakkos- ja kolmostilalla ovat vuorotelleet 
Nokia ja Fazer. Fazer jäi tänä vuonna viiden-
neksi, kun sen ohi kiilasivat Yleisradio ja 
Stockmann. 
Kärkikymmenikköön sijoittuivat myös ABB, 
Marimekko, Sanoma-WSOY, Silja Line sekä 
Orion. 
Taloustutkimuksen kyselyyn vastasivat 17–
29-vuotiaat nuoret. 
Universum Communicationsin toukokuun 
puolivälissä julkistamaan kyselyyn vastasi yli 
4.000 korkeakouluopiskelijaa. Myös tämän 
kyselyn perusteella Nokia ja Finnair olivat 
suosituimmat työnantajat. 
 
Työryhmä: Viljapeltoja bioetanolin tuotan-
toon (Helsingin Sanomat 06.09.2006) 
 
Suomen vilja-alasta 15 prosenttia ja ohran 
tuotannosta lähes kolmannes voitaisiin val-
jastaa bioetanolituotantoon vuoteen 2015 
mennessä, esittää vilja-alan lähitulevaisuutta 
pohtinut työryhmä.  
Maa- ja metsätalousministeriön asettama 
työryhmä arvioi, että bioenergiatuotanto tar-
joaa vilja-alalle merkittävimmän kasvun 
mahdollisuuden seuraavien kymmenen vuo-
den aikana. 
Ryhmä ennakoi bioetanolituotannon alkavan 
kahden vuoden kuluttua. Tuotanto voisi olla 
400.000 tonnia vuonna 2008, ja jo 600.000 
tonnia vuonna 2015. 
Työryhmä asettaa vilja-alan yhdeksi tavoit-
teeksi hehtaarisatojen kasvattamisen. Suo-
messa sadot ovat laskeneet viimeisten 15 
vuoden aikana, kun muissa EU-maissa ne 
ovat kasvaneet.  
Työryhmän mukaan satotasoa pitäisi pystyä 
kasvattamaan jopa 20 prosenttia vuoteen 
2015 mennessä. 
Viljastrategiaa pohtinut työryhmä jätti arvi-
onsa keskiviikkona maa- ja metsätalousmi-
nisteri Juha Korkeaojalle (kesk). 
 
Trump etsii rahoitusta matkailukohteelle La-
pissa (Kauppalehti 19.9.2006) 
 
Amerikkalaisen suursijoittajan Donald 
Trumpin kiinnitysluottolaitos Trump Mortga-
ge LLC on käynnistänyt rahoituskierroksen, 
jossa haetaan amerikkalaisia rahoittajia Suo-
men Lappiin rakennettavan lomakohteen ra-
hoitukseen.  
Hankkeen nimenä on Lapland Chalets & 
Condominiums, ja sille haetaan 47,1 miljoo-

na dollarin eli 37,2 miljoonan euron sijoitus-
varoja. 
Amerikkalaisyhtiöstä ei hankkeen tässä vai-
heessa haluta kertoa, minne uusi lomakohde 
rakennetaan. Yhtiön mainoksen mukaan 
hanke sijoittuu "Lapin sydämeen napapiirin 
pohjoispuolelle puolentoista tunnin ajomat-
kan päähän Rovaniemeltä".  
Näin ollen kysymykseen voivat tulla sellaiset 
Lapin suuret matkailukeskukset kuten Pyhä-
Luosto, Levi tai Ylläs. Pyhällä on Noitatunturi 
Oy:llä kuvauksen täyttävä hanke. Luostolla 
on Metsähallituksella vapaana sopivia maita, 
joilla hanke voitaisiin toteuttaa.  
Amerikkalaissijoittajille hanketta mainoste-
taan Lapin eksotiikalla. Yhtiön mainoksessa 
Lappia kuvataan paikaksi, jossa on kesällä 
aurinkoiset yöt ja jossa talvisin hallitsee kaa-
moksen sininen väri. 
Lappi on Trump Mortgagen mukaan nopeasti 
kehittyvä lomakohde, joka tarjoaa houkutte-
levat sijoitusmahdollisuudet.  
Lapland Chalets & Condominiums palvelee 
valmistuttuaan vaativia asiakkaita vuoden 
ympäri. Yhtiö hehkuttaa, että kohde sijaitsee 
lisäksi turvallisessa ja rauhallisessa erämaa-
ympäristössä. 
Harrastusmahdollisuuksista Trump Mortgage 
luettelee laskettelun, maastohiihdon, koira-
valjakot, porot, hankikävelyn, revontulet, 
pilkkimisen, lumikelkkailun, samoamisen, 
joulupukin kylän, kanoottimatkat, tunturikä-
velyn, hevoset, keskiyön auringon ja kylpy-
län.  
Suomea Trump Mortgage mainostaa turvalli-
sena ja vähiten korruptoituneena maana 
maailmassa. 
Kysymys on Trump Mortgage -yhtiön mu-
kaan suorastaan ainutlaatuisesta mahdolli-
suudesta sijoittajille. Tiedusteluihin vastaa 
Trump Mortgagen toimitusjohtaja E. J. Rid-
ings, jolla on 25 vuoden kokemus kiinteistö-
sijoituksista. Hänen yhtiökumppaneinaan 
ovat Donald Trumpin lapset Donald Trump 
junior ja Ivanka Trump.  
New York Post -lehden 1. huhtikuuta 2006 
julkaiseman jutun mukaan Trump Mortgage 
on isä-Trumpin uusin yritys, jonka tarkoituk-
sena on palvella asiakkaitaan paremmin kuin 
kilpailijat. 
Trump Mortgage järjesti New Yorkin Viiden-
nellä Avenuella sijaitsevassa Trump Toweris-
sa tiedotustilaisuuden toimintansa käynnisty-
essä. New York Postin kuvissa poseeraavat 
yhdessä Donald Trump senior, Donald 
Trump junior, Ivanka Trump ja E. J. Ridings. 
 
Turkkilaistunut Finlux palaa markkinoille  
(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006) 
 
Finluxin televisiot palaavat markkinoille Suo-
messa ja Pohjoismaissa tänä syksynä. Mer-
kin ostanut turkkilainen Vestel tavoittelee jo 
ensi vuonna Finluxille 15 prosentin markki-
naosuutta Suomessa. 
Vestel uskoo myyvänsä jo ensi vuonna Suo-
messa 30 000 Finluxin taulu-tv.tä.  
Turkin jopa 70 prosenttia matalampi palkka-
taso on yksi kilpailuetu. 
Vestel valmistaa vuodessa yli 11 miljoonaa 
tv:tä, josta puolet on sopimustuotantoa ja-
panilaisille jäteille. Finlux on Vestelin ensim-
mäinen oma A-luokan brändi. 
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KOULUTUS ja KULTTUURI  
 
Viimeinen "vanha" äidinkielen yo-koe sai abi-
turientit liikkeelle 
(Helsingin Sanomat 01.09.2004) 
 
Viimeistä kertaa tänä syksynä kirjoitettava 
nykymuotoinen äidinkielen ylioppilaskoe on 
saanut abiturientit ryntäämään suorittamaan 
sen jo syksyllä pois alta.  
Äidinkielen kokeeseen on nyt ilmoittautunut 
lähes kaksinkertainen määrä kokelaita ta-
vanomaiseen verrattuna. Kaikkiaan ilmoit-
tautuneita on nyt 16.911, kun viime syksyn 
lukumäärä oli 9.037. 
Äidinkielen koe muuttuu ensi keväänä kaksi-
osaiseksi ja sisältää tekstitaidon kokeen ja 
esseekokeen.  
Syksyn 2006 ylioppilastutkinto käynnistyy 
maanantaina 11. syyskuuta pitkän vieraan 
kielen kuullunymmärtämiskokeella. 
Äidinkielen koetta lukuun ottamatta muiden 
kokeiden osallistujamäärät ovat enimmäk-
seen pysyneet ennallaan tai hieman pienen-
tyneet.  
Esimerkiksi ruotsin, lyhyen saksan ja pitkän 
matematiikan kokeisiin on nyt edellissyksyä 
vähemmän ilmoittautuneita. 
Yleensäkin syksyllä suosittu pitkä englanti on 
nyt lisännyt suosiotaan. 
Kaikkiaan tämän syksyn tutkintoon on ilmoit-
tautunut noin 39.400 henkeä, mikä on syk-
syn tutkintojen ennätys. Osallistujamäärä on 
kasvanut hieman yli 2.700:lla viime syksystä. 
 
Kiinalaista koulua puuhataan Helsingin seu-
dulle (Helsingin Sanomat 22.08.2006) 
 
Kiinalaista koulua kaivataan Helsingin seu-
dulle, paljastaa tuore kysely, joka on tehty 
kansainvälisillä työmarkkinoilla työskentele-
ville suomalaisille ja Suomessa asuville ulko-
maisille perheille.  
"Perheet ymmärtävät kiinan osaamisen tar-
peen, kun heitä komennetaan työtehtäviin 
Kiinaan. Toisaalta kiinalainen koulu houkut-
telisi tänne lisää maahanmuuttajaperheitä", 
sanoo kansainvälisten asioiden päällikkö Ee-
va Penttilä Helsingin opetusvirastosta.  
Penttilä on puheenjohtajana Helsingin seu-
dun kuntien työryhmässä, joka selvittää par-
haillaan vieraskielisen opetuksen tarvetta. 
Työryhmä teki laajan kyselyn, jossa puolet 
vastanneista oli suomalaisia, puolet ulko-
maalaisia. Joukossa oli myös eri maiden lä-
hetystöjä.  
"Kaikki puhuu vahvasti sen puolesta, että 
englantilaisen, ranskalaisen, saksalaisen ja 
venäläisen koulun rinnalle tarvitaan kiinan-
kielistä opetusta", Penttilä kertoo. "Paras oli-
si yhteishanke, jossa olisivat mukana kaikki 
kunnat."  
Näkemys saa tukea monelta suunnalta. Hel-
singin apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christi-
an Björklund sanoo, että uusi kansainvälisty-
misen vaihe edellyttää mahdollisuutta saada 
myös kiinan kielen opetusta. Hän kertoo 
esittäneensä asian ensimmäistä kertaa jo 
pari vuotta sitten kaupunginvaltuuston stra-
tegiaseminaarissa.  
Myös Sitran yliasiamies Esko Aho on vahvas-
ti sitä mieltä, että globaalissa maailmassa 
kiinan kielen taito on tärkeää suomalaisille. 

Hän kertoo puhuneensa asiasta yritysjohta-
jien ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa. 
"Kiinassa on valtavat kasvunäkymät, ja kieltä 
osaavien suomalaisten tarve on suuri", Aho 
muistuttaa. "Pelkkä kielen osaaminen ei riitä, 
vaan on tunnettava myös kulttuuria ja tapo-
ja. Ne opitaan vain siten, että jo perusope-
tus tapahtuu kiinan kielellä."  
Kiinalaista koulua pitäisi ryhtyä puuhaamaan 
Ahon mielestä mahdollisimman nopeasti. 
"Kun koulu aloittaa, kestää 10–15 vuotta en-
nen kuin vaikutukset näkyvät. Nyt pitäisi kat-
soa kauas tulevaisuuteen", Aho linjaa.  
Hän viittaa siihen, että pääkaupunkiseudulla 
on olemassa jo valmiita malleja vieraskieli-
sen opetuksen järjestämisestä. "Olisi luonte-
vaa, että syntyy eurooppalaisten kielikoulu-
jen rinnalle aasialaista kieltä käyttävä koulu."  
Helsinki ja Peking ovat viritelleet jo jonkun 
aikaa yhteistyötä, paljastaa kansainvälisten 
asioiden päällikkö Eeva Penttilä. 
"Meillä on ollut Ressun lukiossa oppilasvaih-
toa Pekingiin, ja pian alkaa myös ammatti-
oppilaitosten opiskelijoiden vaihto. Kokki-
opiskelijoita matkustaa Pekingiin syyskuussa 
Culinary Art -ohjelman puitteissa, ja kiinalai-
sia tulee tänne oppimaan eurooppalaista 
ruuanlaittoa", Penttilä kertoo.  
Seuraavaksi alkaa tekniikan alan ammattiop-
pilaitoksien vaihto-ohjelma. 
 
Aalto-design kuumentaa tunteita Harvardissa 
(Helsingin Sanomat 12.07.2006) 
 
Suomalainen design jakaa mielipiteitä Har-
vardin yliopistossa Massachusettsissa Yhdys-
valloissa. Alvar Aalto suunnitteli yliopistolle 
vuonna 1949 runoudelle omistetun lukuhuo-
neen, joka aiotaan nyt remontoida. Arkkiteh-
dit ja entisöijät vaativat, että huone restau-
roidaan Aallon alkuperäistä näkemystä kun-
nioittaen, kertoo The New York Times -lehti. 
Harvardin hallinnon edustajat sanovat re-
montin noudattavan Aallon henkeä niin pal-
jon kuin se on käytännössä mahdollista. 
Tärkeintä on, että se takaa huoneen pysy-
vän edelleen sille tarkoitetussa käytössä. 
Projektissa on tarkoitus uusia huonekaluja, 
korvata rikkoutuneita pintamateriaaleja ja 
luoda tilaan puitteet uudenaikaiselle teknolo-
gialle. 
Alkuperäisistä Aallon suunnittelemista huo-
nekaluista tilaan jäävät kuitenkin vain kirjoi-
tuspöytä ja valaisimet. Sen sijaan muun 
muassa tuolit sekä lattia- ja seinävalaisimet 
lahjoitetaan Harvardin Busch-Reisinger mu-
seolle. Loput tavaroista huutokaupataan.  
The New York Timesin mukaan Alvar Aalto 
Säätiön johtaja Markku Lahti kritisoi enti-
söintiä. Lahden mukaan "remontissa pitäisi 
käyttää edes Aallon huonekaluja, jotka ovat 
edelleen tuotannossa, jos restaurointi ei tule 
kysymykseen". 
Heinäkuussa alkanut remontti on tarkoitus 
saada päätökseen 11. syyskuuta mennessä, 
kun yliopiston uusi lukukausi jälleen alkaa. 
Lukuhuone nimettiin Woodberry Poetry 
Roomiksi kirjallisuuskriitikko, professori 
George Edward Woodberryn mukaan. 
 
 
 
 
 

Kulttuuripääkaupungiksi ehdolle Turku 
(Helsingin Sanomat 19.06.2006) 
 
Kulttuuriministeri Tanja Saarela on päättä-
nyt, että Suomen ehdokas vuoden 2011 Eu-
roopan kulttuuripääkaupungiksi on Turku. 
Käytännössä Turusta siis tulee kulttuuripää-
kaupunki vuonna 2011, vaikka virallisesti 
kaupungit nimeääkin Euroopan neuvosto. 
Turun hakemuksen tavoitteena on suunnata 
huomio Itämeren alueeseen. Hakemuksen 
eduiksi laskettiin myös historialliset kulkuyh-
teydet Eurooppaan ja meren rajaaman kult-
tuuripiirin hyödyntäminen. Vahvuuksia ovat 
myös jo olemassa olevat kulttuuritapahtu-
mat ja -rakennukset, miellyttävä miljöö sekä 
internetin huomioiminen juhlavuoden suun-
nitelmissa. 
Ministeri Saarela teki päätöksensä FM Pekka 
Kärjen, professori Seppo Kimasen, design 
manager Laura Sarvilinnan ja teatteritaiteen 
ylioppilaan Pamela Tolan arviointikertomuk-
sen pohjalta. 
Raati esitti kulttuuripääkaupungiksi joko Tur-
kua tai Rovaniemeä. Rovaniemen puolesta 
puhuivat pohjoinen ulottuvuus ja luonto, kun 
Turku taas porskutti historiallaan, suunnitel-
mallisuudellaan ja merellisyydellä. 
Ministeri Saarela ei itse ollut paikalla tiedo-
tustilaisuudessa perustelemassa päätöstään, 
mutta asiantuntijaraati vaikutti tyytyväiseltä. 
"Jos olisimme voineet nimetä vain yhden eh-
dokkaan, se olisi ollut Turku", raadin pu-
heenjohtaja Kärki kommentoi. 
Hakijoita kulttuuripääkaupungiksi oli seitse-
män. Muut viisi olivat Tampere, Oulu, Jyväs-
kylä, Lahti ja Mänttä. 
 
Valosuunnittelija Mikki Kunttu palkittiin New 
Yorkissa (Helsingin Sanomat 19.09.2006) 
 
New Yorkin tanssiyhteisö on palkinnut suo-
malaisen valosuunnittelija Mikki Kuntun ar-
vostetulla Bessie-palkinnolla. Vuodesta 1983 
jaettujen palkintojen tarkoituksena on nos-
taa esiin edellisen kauden huiput tanssin ja 
esittävän taiteen alalta. 
Kuntun töitä nähtiin viime kaudella New Yor-
kissa sekä Tero Saarinen Companyn että Ak-
ram Khan Companyn vierailujen yhteydessä. 
Kunttu palkittiin valosuunnittelusta Tero Saa-
risen teoksiin Westward Ho!, Wavelengths ja 
HUNT sekä brittikoreografi Akram Khanin te-
okseen MA. 
Kuntun palkittua valosuunnittelua voi nähdä 
marraskuussa Helsingissä: Tero Saarinen 
Companyn Pohjois-Amerikkaa kiertänyt kol-
men teoksen ilta esitetään Aleksanterin teat-
terissa kolmasti 11. ja 12. marraskuuta. 
 
Rölli-peikko suosituin satuhahmo 
(Helsingin Sanomat 24.08.2006) 
 
Suomen suosituin kuvitteelliseksi hahmoksi, 
Satusuomalaiseksi, valittiin Rölli-peikko. Voit-
taja valittiin suorassa lähetyksessä torstai-il-
lalla Aleksanterin teatterissa Helsingissä pu-
helin- ja tekstiviestiäänestyksellä.  
Finaalissa kilpailivat neljä suomalaisten suu-
rinta suosikkia: Antti Rokka, Pikku Myy, Uu-
no Turhapuro ja Rölli. Rölli keräsi annetuista 
43 000 äänestä 26,7 prosenttia. 
Ohjelman tuottajan Jaana Semerin mukaan 
kärki erottui selvästi muista ehdokkaista,  



Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 9 

mutta sen sijaan voittajanelikon keskinäiset 
äänimäärät olivat yllättävän tasaväkisiä. 
Satusuomalaisen ensimmäinen kierros käy-
tiin maaliskuussa. Silloin 49 hahmon listalta 
äänestettiin jatkoon kahdeksan: Väinämöi-
nen, Uuno Turhapuro, Viivi & Wagner, Muu-
mipeikko, Rokka, Rölli, Star Wreckin kap-
teeni Pirk sekä pikku Myy. Joulupukkia ei 
voinut Ylen mukaan äänestää, koska hän on 
totta.  
Rölli on näyttelijä Allu Tuppuraisen vuonna 
1985 luoma peikkohahmo, joka seikkaili 
omassa televisiosarjassaan. Röllista valmistui 
vuonna 2001 koko pitkä elokuva Rölli ja 
metsänhenki Olli Saarelan ohjaamana. Par-
haillaan Röllistä on myös tekeillä kokoillan 
animaatioelokuva Röllin sydän. 
 
Amerikkalaiskriitikot ylistävät Saarisen tans-
siteosta (Helsingin Sanomat 24.07.2006) 
 
Tanssija-koreografi Tero Saarisen Borrowed 
Light -teos on saanut mairittelevia arvostelu-
ja amerikkalaiskriitikoilta.  
New York Timesin kriitikko kuvailee esitystä 
taiteelliseksi riemuvoitoksi ja ylistää ryhmän 
kahdeksaa tanssijaa komeiksi, kauniiksi ja 
vahvoiksi kuin kallio. Boston Globen arvion 
mukaan Saarisen tulkinta on ennen koke-
mattoman voimakas ja omaperäinen.  
Borrowed Light sai Yhdysvaltain ensi-iltansa 
viime viikolla Becketissä Massachusettsissa, 
missä pidetään Jacob's Pillow –tanssifesti-
vaali. Tapahtuma on Yhdysvaltain maineik-
kain nykytanssifestivaali, eikä siellä ole en-
nen Tero Saarinen Companya esiintynyt suo-
malaisryhmiä.  
 
Historiallinen kultalevy 
(Iltalehti 28.09.2006) 
 
HIM-yhtyeen albumi Dark Light on ylittänyt 
Yhdysvalloissa 500 000 myydyn kappaleen 
kultalevyrajan. Saavutus on ainutlaatuinen 
Suomen musiikkiviennin historiassa. 
Viime syksynä julkaistun Dark Lightin kor-
kein listasijoitus Amerikassa oli 18. Listojen 
kärkisijoja levy kolkutteli useissa maissa ym-
päri maailmaa aina Etelä-Amerikkaa myöten. 
Suomen listalla Dark Light nousi ykköseksi. 
Kyseessä oli HIM:in neljäs albumilistan kärki-
paikka kotimaassa. 
Dark Lightin julkaisi Yhdysvalloissa amerik-
kalainen levy-yhtiö Sire Records. Albumin 
menestystä siivittivät radiohitti Wings Of A 
Butterfly ja levyn julkaisun yhteydessä teh-
dyt kiertueet. 
HIM-pomo Ville Valo on onnellinen bändinsä 
saavutuksesta. 
- Suuri kiitos Hanoi Rocksille ja kumppaneil-
le, jotka avasivat tietä meille ja saivat mei-
dät jo nuorina poikina uskomaan, että suo-
malainen rock voi olla globaalisti menesty-
vää. 
- Kyllä kannatti takoa kun rauta oli kuumaa, 
vaikka puolitoista vuotta meni maailmalla 
kaivaten isää, äitiä ja ystäviä kotimaassa, 
Valo kommentoi yhtyeen tiedotteessa. 
Dark Light -albumia on nyt myyty maailman-
laajuisesti yli 900 000 kappaletta. HIM:in 
kaikkien levyjen yhteenlaskettu myynti on jo 
yli neljä miljoonaa kappaletta. 

Lahdesta puhelimitse tavoitettu HIM-mana-
geri Seppo Vesterinen on ylpeä suojattiensa 
kultastatuksesta. 
- Hienoa on ja hyvältä tuntuu. Varsinkin 
bändin itsensä kannalta kultalevy on tietysti 
upea juttu. Tämän eteen on tehty töitä pit-
kään ja paljon, Vesterinen kiteyttää. 
Historiallisesta kultalevystä huolimatta HIM 
ei jää lepäämään laakereilleen. Yhtye työs-
tää parhaillaan materiaalia seuraavalle stu-
dioalbumilleen. Se julkaistaan näillä näkymin 
alkusyksystä 2007. Vesterinen uskoo ja toi-
voo, että seuraavan levyn kohdalla kultale-
vyjuhlat voisivat muuttua platinalevyjuhliksi. 
- Ylöspäin on menty koko ajan ja mennään 
edelleen. En näe mitään syytä siihen, että se 
pysähtyisi tähän. HIM:in tulevaisuus näyttää 
hyvältä, Vesterinen sanoo. 
Maailmanmenestyksestään piittaamatta HIM 
esiintyy perinteitä kunnioittaen seuraavana-
kin uutena vuotena Helsingin Tavastia-klubil-
la. Kolmipäiväisen Helldone-festivaalin liput 
tulivat myyntiin tänään. Helldonen HIM-illan 
liput myytiin heti loppuun. 
 
Paula Koivuniemi sai Iskelmä-Finlandian 
(Helsingin Sanomat 27.07.2006) 
 
Paula Koivuniemi on saanut tämän vuoden 
Iskelmä-Finlandia-palkinnon. Palkinto jaettiin 
myöhään torstai-iltana Tapsan Tahdit –ta-
pahtumassa Nokialla.  
Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna kapelli-
mestari Markku Johansson. Johansson luon-
nehti voittajaa muun muassa artistiksi, joka 
on aina uskonut omaan uraansa ja tehnyt 
työtä iskelmän puolesta. Johanssonin mu-
kaan Koivuniemi on nöyrä kuulijoitaan koh-
taan, ja yleisö onkin aina rakastanut häntä. 
Hänen mukaansa Koivuniemi on aina toimi-
nut alallaan suuren innostuksen vallassa.  
Tänä vuonna 10.000 euron suuruisen palkin-
non ojensi tohtori Pentti Arajärvi. 
Aiempina vuosina Iskelmä-Finlandian ovat 
saaneet Jari Sillanpää, Antti Huovila, Marion 
Rung, Kari Tapio sekä Matti ja Teppo Ruoho-
nen. 
 
Edu Kettunen sai Juha Vainio -palkinnon 
(Helsingin Sanomat 27.07.2006) 
 
Vuoden 2006 Juha Vainion rahaston tunnus-
tuspalkinto luovutettiin torstaina Kotkan Me-
ripäivillä muusikko ja tuottaja Edu Kettuselle 
(s. 1961). Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa.  
Muun muassa Lentäjän poika -laulun tekijä-
nä tunnettu Erkka "Edu" Kettunen on neljän-
nesvuosisadan aikana julkaissut satoja laulu-
ja, 1980-luvun alussa englanniksi muun 
muassa Broadcasters-yhtyeelle. 
Suomenkielisiä tekstejä hän alkoi kirjoittaa 
vuonna 1984. Uusimmissa itselle tehdyissä 
lauluissa on mm. kulutusyhteiskunnan sar-
kastista tarkastelua.  
Kettunen on tarinankertoja ja elämän arki-
päivän kuvaaja, jonka lauluissa on toden-
omaista kauneutta, palkinnon perusteluissa 
sanotaan. 
Juha Vainion rahaston tunnustuspalkinto on 
jaettu vuodesta 1991 lähtien. 
 
 
 
 

Mieskuoro Huutajat Münchenin Oopperajuh-
lille (Helsingin Sanomat 17.07.2006) 
 
Huutajien ääni kajahtaa seuraavaksi Saksas-
sa Münchenin Oopperajuhlilla. 
Oululainen Mieskuoro Huutajat tulkitsee 
Henry Purcellia Saksassa Münchenin Ooppe-
rajuhlilla. Klassikko-oopperasta Dido ja Ae-
neas kuoro esittää version, jossa huudettu-
jen kuoro-osien lisäksi kuullaan muun muas-
sa schlagertähti Fred Bertelmannin bravuu-
reja. 
Varsinaista barokkiakin on jäljellä. Didon aa-
riat esitetään alkuperäisen partituurin mu-
kaan. Oopperan konsepti ja ohjaus ovat ra-
diodraamoista tunnetun Andy Ammerin käsi-
alaa. 
"Huuto ja muut mausteet istuvat barokkihit-
tiin luontevasti. Dido ja Aeneas on alun pe-
rinkin täyttä slapstick-huumoria. Kohtaukset, 
tunnelmat ja maisemat vaihtuvat tarinassa 
musavideoiden vauhdilla", kertoo kuoronjoh-
taja Petri Sirviö, joka myös sävelsi ooppe-
raan puolenkymmentä uutta kuoro-osuutta. 
Huutajien yhteistyö Münchenin Oopperajuh-
lien kanssa alkoi viime vuonna. Dido ja Ae-
neas esitetään tiistaina 25.7. Prinzregenten-
theaterin näyttämöllä. 
 
Oraksen mainos palkittiin New Yorkissa 
(Iltalehti 26.09.2006) 
 
Hananvalmistaja Oraksen mainoselokuva on 
sijoittunut pronssille maailmanlaajuisessa 
New York Festivals -kisassa. Palkinnot jaet-
tiin tiistain vastaisena yönä New Yorkissa. 
Kolmas sija heltisi kansainvälisessä mainon-
nassa, joka on festivaalin pääsarja. Menes-
tyksekkään mainoksen on suunnitellut Mai-
nostoimisto Taivas, ja se on tehty Oraksen 
kosketusvapaalle hanalle. 
 
Japanilaiselokuva Ruokala Lokki välittää va-
loisaa kuvaa Suomesta  
(Helsingin Sanomat 23.08.2006) 
 
Moni japanilaisturisti on viime kuukausina 
suunnistanut Helsingin visiitillään Temppeli-
aukion kirkon sijaan Punavuoressa sijaitse-
vaan vaatimattomaan Kahvila Suomeen. 
Siellä on kuvattu japanilaisohjaaja Naoko 
Ogigamin kolmas pitkä elokuva Ruokala Lok-
ki.  
Suomessa ei ole koskaan aiemmin kuvattu 
japanilaista elokuvaa, joten ei ihme, että en-
simmäinen yhteydenotto Japanin suunnalta 
herätti Film Magica -yhtiössä hienoista häm-
mennystä. 
- Tulin talvilomalta ja aloin katsoa sähköpos-
teja. Siellä joku kirjoitti, että hello, meillä oli-
si tarjolla japanese movie, muistelee yhtey-
denotosta ällistynyt Film Magican linjatuotta-
ja Tiina Butter nauraen.  
Ruokala Lokki -elokuvan päärooleissa näh-
dään kolme japanilaista näyttelijätärtä. Sivu-
roolit, kuvaus sekä äänitys ja järjestelytyöt 
hoituivat suomalaisvoimin. Kuvissa vilahtaa 
jonkin verran muun muassa suomalaisia de-
sign-tuotteita, mutta elokuvan rahoitus on 
kokonaan Japanista.  
- Japanissa tehdään yli 600 elokuvaa vuo-
dessa. Niistä suurin osa on pienimuotoisia. 
Siksi tällekään elokuvalle ei ollut vaikea saa 
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da rahoitusta, kertoo elokuvan ohjaaja Nao-
ko Ogigami. 
Tarina naisesta, joka perustaa kahvilan ou-
toon hiljaiseen kaupunkiin on ollut Japanissa 
huima menestys. Yli puoli miljoonaa katsojaa 
on perehtynyt elokuvan välittämään kiireet-
tömyyden filosofiaan.  
Ohjaaja Ogigami halusi myös tuulettaa japa-
nilaisyleisön Suomi-kuvaa, joka on syntynyt 
paljolti Aki Kaurismäen tummanpuhuvien lef-
fojen välityksellä. 
- Kun tulin Suomeen, olin yllättynyt. Taivas 
oli kirkas ja sininen, ihmiset rauhallisia ja hy-
myileviä. Ajattelin, että minun on filmattava 
tätä valoisaa, kirkasta kuvaa Suomesta, Ogi-
gami sanoo.  
Elokuvan virallinen Suomen-ensi-ilta on 28. 
syyskuuta. 
 
Britit nauroivat suomalaisten it-sekoilulle 
(Digitoday 23.08.2006) 
 
Britannian yleisradioyhtiö BBC lähetti suoma-
laisen Riot-on! -dokumenttielokuvan prime 
time -aikaan tiistaina kello 21.30. 
BBC:n mukaan kyseessä on sen historian en-
simmäinen suomalaisen henkilön ohjaama 
prime timessa esitettävä dokumenttielokuva.  
Kyseessä on lisäksi BBC:n historian suurin 
yksittäinen suomalaisuutta esittelevä ohjel-
makokonaisuus, aiemmin englantilaisille on 
tarjoiltu vain lyhyitä reportaaseja suomalai-
sesta tangosta ja hämähäkeistä, elokuvan 
tuottaja John Hakalax kuvaa.  
Kim Finnin ohjaama elokuva kertoo vuosina 
2000-2002 toimineen Riot Entertainment –
firman noususta, uhosta ja tuhosta. Yhtiön 
päämääränä oli mullistaa matkapuhelimille 
suunnatut pelimarkkinat. 
 
Hurriganesin tarina jälleen valkokankaalle 
(Helsingin Sanomat 20.06.2006) 
 
Hurriganes-yhtyeestä tehdään elokuva. Se 
kertoo yhtyeen rumpalin ja keulahahmon 
Remu Aaltosen elämäntarinan köyhästä ro-
manipojasta Hurriganes-yhtyeen suosion 
huipulle 1970-luvun puoliväliin. 
Elokuvan ohjaa JP Siili, ja sen tuottaa Helsin-
ki-filmi. Ensi-iltansa elokuva saa syksyllä 
2007. 
Aiemmin Hurriganesista on tehty elokuvat 
Kuumat Kundit (1976) ja Rokkidiggari 
(1981). JP Siilin aiempia ohjauksia ovat 
muun muassa Venla-palkitut tv-sarjat Juuli-
an totuudet (2002) ja Rakastuin mä luuseriin 
sekä elokuva Hymypoika (2003). 
 
Äideistä parhain voitti pääpalkinnon Hollan-
nissa (Helsingin Sanomat 26.09.2006) 
 
Klaus Härön elokuva Äideistä parhain on 
voittanut pääpalkinnon Film by the Sea –fes-
tivaalilla Vlissingenissä Hollannissa. 
Sunnuntaina päättynyt festivaali järjestettiin 
kahdeksannen kerran. Virallinen kilpasarja 
esitteli kirjoihin perustuvia elokuvia. Tunnus-
tus on 5 000 euroa. Voittajan valitsi eloku-
vantekijöistä ja kirjoittajista koostunut tuo-
maristo. 
Äideistä parhain perustuu Heikki Hietamie-
hen samannimiseen romaaniin. Elokuvan kä-
sikirjoituksesta vastaavat Jimmy Karlsson ja 

Kirsi Vikman ja sen on tuottanut MRP Matila 
Röhr Productions Oy. 
 
Laitakaupungin valot ehdolla Oscar-ehdok-
kaaksi (Helsingin Sanomat 20.09.2006) 
 
Suomi esittää Aki Kaurismäen elokuvaa Os-
car-ehdokkaaksi. Laitakaupungin valot –elo-
kuvan valitsi elokuva-alan ammattilaisista 
koostuva Suomen Oscar-raati. 
Siitä, pääseekö Laitakaupungin valot varsi-
naisten Oscar-ehdokkaiden listalle, päättää 
palkintoja hallinnoiva elin, AMPAS, Yhdysval-
loissa. AMPAS pyytää vuosittain kaikkia elo-
kuvia tuottavia maita nimeämään yhden eh-
dokkaan parhaan vieraskielisen elokuvan 
sarjaan. 
Lopulliset ehdokkuudet selviävät tammikuus-
sa. 
Alkuvuodesta Suomessa ensi-iltansa saanut 
Laitakaupungin valot on Kaurismäen oman 
tuotantoyhtiön Sputnik Oy:n tuotantoa. Kau-
rismäki on itse ohjannut, tuottanut, käsikir-
joittanut ja leikannut elokuvan. 
Oscar-palkinnot jaetaan helmikuussa. 
 
Arto Halonen on ehdolla Human Rights –pal-
kinnon saajaksi  
(Helsingin Sanomat 19.09.2006) 
 
Helsinki Foundation for Human Rights on 
asettanut ohjaaja Arto Halosen ehdolle Hu-
man Rights -palkinnon saajaksi. Palkinto jae-
taan vuosittain dokumenttielokuvaohjaajalle, 
jonka elokuvissa myös ihmisoikeuksiin liitty-
vät teemat ovat olleet vahvasti esillä. 
Palkinto ojennetaan joulukuun alussa Varso-
vassa Watch Dog - Human Rights in Film –
festivaalin avajaisgaalassa. Palkitun ohjaajan 
elokuva esitetään festivaalin avajaiselokuva-
na. 
Aiemmat palkinnot saajat ovat Kim Longinot-
to (2003, Britannia), Fabrizio Lazzaretti 
(2004, Italia) ja Maciej Drygas (2005, Puo-
la). 
 
URHEILU-UUTISET 
 
Marko Yli-Hannukselalle MM-hopeaa 
(Helsingin Sanomat 26.09.2006) 
 
Marko Yli-Hannuksela on voittanut painin 
MM-hopeaa Guangzhoussa Kiinassa. Hän kil-
paili 74-kiloisten sarjassa. 
Yli-Hannuksela hävisi loppuottelussa ukrai-
nalaiselle Vladimir Šatskihille 2–0 (1–2, 0–3). 
Loppuottelupaikka Yli-Hannukselalle varmis-
tui neljän ottelun jälkeen. Ensimmäisessä ot-
telussa Yli-Hannukselaa vastassa oli Kazak-
stanin Roman Melešin, jolloin ottelu päättyi 
suomalaiselle 2–1 (0–2, 3–0, 3–0). Toisessa 
ottelussa hän päihitti Kuuban Herrero Ode-
liksen 2–1 (2–3, 1–1, 2–2) ja kolmannessa 
Yhdysvaltain Thomas Dantzlerin 2–1 (1–1, 
7–0, 4–1). 
Neljännessä ottelussa Yli-Hannuksela peittosi 
Georgian Manuchar Krirkvelian 2–1 (2–1, 1–
2, 1–1). 
 
Suomeen yleisurheilun EM-kultaa ja -hopeaa 
(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006) 
 
Suomeen tuli kolme mitalia Göteborgissa pi-
detyistä yleisurheilun Euroopan mestaruuski-

soista. Kultaa voitti estejuoksija Jukka Keski-
salo ja hopeaa saivat keihäänheittäjä Tero 
Pitkämäki ja moukarinheittäjä Olli-Pekka 
Karjalainen. 
Jukka Keskisalon yllätyskultamitali 3 000 
metrin estejuoksussa ratkesi viimeisen kier-
roksen rajussa loppukirissä. Keskisalo kertoi 
uskoneensa voittoon vasta 20 metriä ennen 
maalia. 
Olli-Pekka Karjalainen kiskaisi hopeaa tulok-
sella 80,84. Mestaruuden voitti valkovenäläi-
nen Ivan Tihon tuloksella 81,11. Karjalaisen 
viimeinen heitto kantoi yli 82 metriä, mutta 
hän astui hyppynsä yli. Mitali oli uran ensim-
mäinen yleisen sarjan arvokisoista. 
Tero Pitkämäki oli toinen miesten keihään-
heiton loppukilpailussa. EM-kullan vei Norjan 
Andreas Thorkildsen. Pitkämäki oli Suomen 
ainoa edustaja keihäsfinaalissa. Hän johti ki-
saa ensimmäisen kierroksen jälkeen heitetty-
ään 86,44. Thorkildsen ohitti hänet heitol-
laan, joka kantoi 87,37. 
Matti Mononen jäi seiväshypyssä neljännek-
si. Mononen ylitti hopeaan riittäneen 565, 
mutta pudotti riman ensimmäisellä yrityksel-
lään (550). 
Janne Holmén juoksi seitsemänneksi mara-
tonilla. Holmén juoksi matkan aikaan 
2.13.10. Muista suomalaisista Francis Kirwa 
sijoittui 28:nneksi ajalla 
2.21.05 ja Jaakko Kero 36:nneksi ajalla 
2.27.45. 
Oskari Frösén sijoittui korkeushypyssä yh-
deksänneksi. Frösénin tulokseksi jäi 227, 
jonka hän ylitti toisellaan. 
 
The Hockey Newsin mukaan Miikka Kiprusoff 
on NHL:n ykkönen (Iltalehti 20.9.2006) 
 
Maailman arvostetuin kiekkolehti The Hoc-
key News rankkaa joka syksyisessä kauden 
ennakkonumerossaan NHL-pelaajien 50 pa-
rasta. Tänä syksynä lehden lista on suoma-
laisittain komeaa luettavaa. THN arvostaa 
turkulaisen Miikka Kiprusoffin NHL:n – maail-
man kovimman kiekkoliigan - parhaaksi pe-
laajaksi. 
NHL on pullollaan hyviä eri pelipaikkojen pe-
laajia. The Hockey Newsin mukaan ne pelaa-
jat, joiden tehtävänä on pitää kiekot poissa 
maalista, tekevät eron voittamisen ja häviä-
misen välillä. 
"Kukaan ei pysty voittamaan pelejä kuten 
Kiprusoff", lehti hehkuttaa. 
- Oikeutettu valinta. Kiprusoffia vastaan pe-
laavat joukkueet tietävät totuuden. Myös 
Calgaryn fanit tietävät sen. On muitakin lois-
tavia pelaajia, mutta Kiprusoff on sen ryh-
män huippu, Anaheimin päävalmentaja Ran-
dy Carlyle arvioi. 
 
Heikki Kovalaisesta Renaultin kisakuljettaja  
(Helsingin Sanomat 06.09.2006) 
 
Heikki Kovalainen ajaa kilpaa formula ykkö-
sissä ensi kaudella. Renault ilmoitti keskiviik-
kona, että Kovalainen on kaudella 2007 tallin 
toinen kuljettaja ja italialaisen Giancarlo 
Fisichellan tallitoveri.  
Näin formula ykkösissä on ensi kaudella kak-
si suomalaiskuljettajaa.  
Kovalainen korvaa Renaultilla MM-sarjaa joh-
tavan, viime kaudella maailmanmestariksi  
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ajaneen espanjalaisen Fernando Alonson, jo-
ka siirtyy McLarenille. 
Kaksi viimeistä kautta 24-vuotias Kovalainen 
on toiminut Renaultin testikuljettajana.  
"Olen oppinut ymmärtämään, mitä voittami-
nen F1-luokassa vaatii. Olen saanut näyttää 
tallille osaamistani, ja on erittäin motivoivaa 
tietää, että Renaultin henkilökunta uskoo mi-
nuun", Kovalainen sanoo Renaultin tiedot-
teessa.  
Renaultin tallipäällikkö Flavio Briatore kehuu 
ensi kauden kuljettajiaan. Hänen mukaansa 
talli satsaa nyt tulevaisuuteen ilman että 
suorituskyky vaarantuu.  
"Giancarlo on todistanut taitonsa Formula 
1:ssä ja Heikki on jo kiinteä osa tiimiä. Meillä 
on Heikin testiesitysten perusteella lupa 
odottaa häneltä paljon." 
 
Suomi sai naisten jalkapallon EM-kisat 2009 
(Helsingin Sanomat 11.07.2006) 
 
Suomi järjestää jalkapallon naisten EM-kisat 
vuonna 2009. Euroopan jalkapalloliiton 
Uefan hallitus valitsi Suomen ensimmäistä 
kertaa naisten EM-kisaisännäksi Berliinissä 
tiistaina pitämässään kokouksessa. 
Otteluita pelataan Helsingissä, Turussa, 
Tampereella, Lahdessa ja Vantaalla. Suomi 
päihitti viimeisessä vaiheessa Hollannin. 
Palloliiton puheenjohtaja Pekka Hämäläinen 
piti päätöstä isona asiana suomalaiselle jal-
kapalloilulle. 
"Kyseessä on suurin jalkapalloturnaus, jonka 
voimme saada tällä hetkellä järjestettäväk-
semme. Päätös on osoitus Uefan luottamuk-
sesta toimintaamme sekä looginen jatko jär-
jestämillemme kansainvälisille tapahtumille. 
Naisten Euro2009 vie kotimaista jalkapalloa 
jälleen askeleen eteenpäin", Hämäläinen nä-
ki. 
Naisten EM-lopputurnaus pelataan ensim-
mäistä kertaa 12 joukkueen voimin vuonna 
2009, viimeisellä kolmella kerralla lopputur-
naukseen on osallistunut kahdeksan maata. 
Saksa on voittanut mestaruuden neljä kertaa 
peräkkäin. Suomi ylsi EM-kisojen välieriin 
vuosi sitten Britanniassa pelatussa turnauk-
sessa. Suomi järjesti vuonna 2003 alle 17-
vuotiaiden poikien MM-lopputurnauksen ja 
vuonna 2004 alle 19-vuotiaiden naisten EM-
lopputurnauksen. 
 
Kreikkalaisia epäiltiin yli-ikäisten peluuttami-
sesta Helsinki cupissa  
(Helsingin Sanomat 12.07.2006) 
 
Eipä taida olla Helsinki cupia ilman epäilystä, 
että joku joukkue olisi käyttänyt yli-ikäisiä 
pelaajia. Tämän vuoden Helsinki cupissa 
HJK:n 13-vuotiaiden joukkue kohtasi tiistaina 
kreikkalaisen EPSM:n. Suomalaiset hävisivät 
ottelun 0–5. 
Ottelun jälkeen HJK:n joukkueen johto päätti 
tehdä vastalauseen EPSM:stä, koska he 
epäilivät kreikkalaisten käyttäneen yli-ikäisiä 
pelaajia. Kentällä oli ollut useita pelaajia, joi-
den parrankasvu oli sangen voimakasta 13-
vuotiaille. Turnauksen juryn puheenjohtaja 
Risto Niironen kertoi, että vastalause oli hy-
lätty. 
"Vastalause ei anna aihetta toimenpiteisiin. 
Emme pysty aukottomasti todistamaan, että 
kreikkalaiset olisivat käyttäneet yli-ikäisiä pe-

laajia", Niironen kertoi. Hän kertoo tarkista-
neensa kaikkien kuuden paikalla olevan 
EPSM-joukkueen pelaajien passit. 
Yleensä passit tarkistetaan joukkueen maja-
paikassa jo ennen ensimmäistä ottelua. Tällä 
tavalla estetään epäselvyyksien syntymistä. 
Miksi kreikkalaisjoukkueen passit tarkistettiin 
vasta ensimmäisten otteluiden jälkeen? 
"He asuvat hotellissa, eivätkä meidän tarjoa-
massamme majapaikassa. Olimme kyllä 
ennen ensimmäisiä pelejä menemässä tar-
kastamaan heidän passejaan, mutta joukku-
etta kuljettanut bussi hajosi", Niironen ker-
toi. 
Kreikkalaiset saapuivat iltamyöhään hotelliin-
sa, joten Niironen päätti jättää tarkistuksen 
seuraavaan päivään eli ensimmäiseen ottelu-
päivään. Silloin hän joutui kuitenkin liikku-
maan palotarkastajien kanssa eri puolilla 
Helsinki cupin käytössä olevia tiloja. Näin 
passien tarkistus jäi ottelun jälkeen. 
HJK tyytyi Helsingin Sanomien saamien tie-
tojen mukaan juryn päätökseen, vaikka 
joukkue väittikin kreikkalaisten käyttäneen 
esimerkiksi samaa maalivahtia sekä 13- että 
14-vuotiaiden peleissä. Joukkueella ei ollut 
tästä kuitenkaan kuvallista todistusaineistoa. 
Helsinki cupin historiassa on ollut kymmen-
kunta tapausta, joissa joukkueet ovat jää-
neet kiinni yli-ikäisten peluuttamisesta. Niiro-
sen mukaan kyse on ollut usein inhimillisestä 
virheestä, ei tahallisesta harhaanjohtamises-
ta. 
Hänen mielestään yleensä väitteet yli-ikäisis-
tä pelaajista johtuvat siitä, että Etelä-Euroo-
pan maissa teini-ikäiset kehittyvät fyysisesti 
ehkä nopeammin kuin Suomessa. 
"Jonkun 12–15-vuotiaan pelaajan viikset 
kiinnittävät tietenkin huomiota", Niironen sa-
noo. 
 
TERVEYS 
 
Euroopassa kuollaan sydäntauteihin ja syö-
pään (Helsingin Sanomat 18.07.2006) 
 
EU:n tilastokeskuksen Eurostatin tiistaina jul-
kaisemien tilastojen mukaan 41 prosenttia 
jäsenmaiden kansalaisista kuolee verenkier-
toelinten sairauksiin kuten sydänkohtauksiin 
ja runsas neljännes erilaisiin syöpiin. Keski-
ikäisillä suurin yksittäinen kuolinsyy on syö-
pä. 
Alle 20-vuotiaista joka kolmannes kuolee "ul-
koisten syiden" kuten liikenneonnettomuuk-
sien tai itsemurhien vuoksi. Puolet nuoriso-
kuolemista tilastoitiin liikenteessä. 
Eniten nuorisoa kuolee väkilukuun suhteu-
tettuna EU:n jäsenmaista Slovakiassa, Liet-
tuassa, Latviassa, Portugalissa sekä Kreikas-
sa. Vähiten nuorisokuolleisuutta on puoles-
taan Ruotsissa, Hollannissa, Britanniassa, 
Unkarissa, Irlannissa ja Suomessa. 
Tutkimuksen mukaan 20–44-vuotiailla itse-
murha on lähes yhtä yleinen kuolinsyy kuin 
liikenneonnettomuus. Ikäryhmässä miehillä 
on nelinkertainen riski tehdä itsemurha nai-
siin verrattuna. 
Eurostatin mukaan itsemurhia tehdään eni-
ten Koillis-Euroopassa eli Liettuassa, Virossa, 
Latviassa ja Suomessa. Vastaavasti vähiten 
itsemurhia tilastoitiin Etelä-Euroopan maissa 
kuten Kreikassa, Italiassa, Maltalla, Espan-
jassa ja Portugalissa. 

Tutkimuksesta vastaavan Elodie Niederlaen-
derin mukaan itsemurhaluvut eivät kuiten-
kaan kerro välttämättä koko totuutta. 
"Uskonnoista ja kulttuureista riippuen viran-
omaiset saattavat luokitella itsemurhia eri 
tavoin. Ei meillä ole varmaa todistetta siitä, 
että pohjoiseurooppalaiset tekisivät enem-
män itsemurhia", Niederlaender arvioi. 
Oli kyse sitten todellisuudesta tai tilastohar-
hasta, eri jäsenmaiden tilastoidut itsemurha-
luvut vaihtelevat erittäin paljon. Kun esimer-
kiksi Liettuassa rekisteröitiin yli 90 itsemur-
haa sataatuhatta miespuolista, 20–44-vuoti-
asta asukasta kohden, oli vastaava luku 
Kreikassa alle viisi. 
Eurostatin mukaan Suomessa tehdään sel-
västi enemmän itsemurhia Ruotsiin verrattu-
na. Suomessa 20–44-vuotiaista miehistä it-
semurhaan päätyi reilut 43 kansalaista sa-
taatuhatta asukasta kohden. Ruotsissa vas-
taava luku oli alle puolet tästä. 
 
Suomi on yhä nuorten miesten itsemurhati-
lastojen kärjessä  
(Helsingin Sanomat 19.07.2006) 
 
Suomi kuuluu edelleen Euroopan synkim-
pään kärkeen, kun puhutaan nuorten mies-
ten itsemurhista. Euroopan unionin tilasto-
keskuksen Eurostatin juuri julkaiseman tilas-
ton mukaan 20–44-vuotiaista suomalaismie-
histä itsemurhaan päätyi 100.000 asukasta 
kohden runsaat 43. Synkempiä lukuja löytyi 
vain Baltian maista. Tiedot oli kerätty vuosi-
na 2001–2003. 
Koko väestöä tarkasteltaessa tilanne ei ole 
kuitenkaan läheskään yhtä ankea: Suomi on 
itsemurhatilastoissa EU:n keskitasoa. Itse-
murhaluvut ovat tasaisesti laskeneet vuodes-
ta 1990, ja määrä on tippunut viidessätoista 
vuodessa kolmanneksen. 
Kansanterveyslaitoksen mielenterveyden ja 
alkoholitutkimuksen osaston johtaja Jouko 
Lönnqvist arvioi, että yksi syy itsemurhien 
määrän laskuun on 1980- ja 90-luvuilla to-
teutettu itsemurhien ehkäisyprojekti. 
"Suomessa opittiin silloin paljon itsemurhien 
ehkäisystä. Suuret itsemurhaluvut johtuvat 
nyt osaksi siitä, että lähtötilanne oli niin kor-
kealla. Itsemurhien vähentäminen vaatii pal-
jon aikaa." 
Tärkeintä Lönnqvistin mukaan on masennuk-
sen vastainen työ. "Masennuslääkkeiden 
käyttö on meillä moninkertaistunut. Jotkut 
pitävät sitä ongelmana. Useimmat asiantun-
tijat pitävät sitä merkkinä siitä, että yhä use-
ampi masentunut hakeutuu hoitoon ja saa 
hoitoa", hän sanoo. 
"Päihteet herättävät nyt eniten huolta. Suu-
rin haaste on se, että alkoholin käyttö lisään-
tyy. Päihteiden käyttö on miehillä selkeä it-
semurhia lisäävä riskitekijä. Alkoholinveron 
alennus saattaa alkaa näkyä myös itsemur-
hatilastoissa", Lönnqvist sanoo. 
Lönnqvist toteaa itsemurhien määrän kerto-
van suoraan ihmisten hyvinvoinnista. Suo-
messa masentavimmat itsemurhaluvut löyty-
vät Kainuusta. Siellä, kuten lähes kaikkialla 
maailmassa miehet tekevät selvästi naisia 
enemmän itsemurhia. 
"Koulutusputkesta varhain putoavat ja alko-
holisoituvat työttömät nuoret miehet muo-
dostavat huomattavan riskiryhmän." 
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"Siellä missä on pahoinvointia ja yhteiskunta 
toimii huonosti, on myös korkeat itsemurha-
luvut. Itä- ja Pohjois-Suomessa tehdään sel-
västi enemmän itsemurhia kuin Etelä- ja 
Länsi-Suomessa. Pohjanmaalla ja etenkin 
Pohjanmaan ruotsinkielisellä alueella ja Ah-
venanmaalla luvut ovat aina olleet alhaisia." 
Pohjanmaa toimii muutenkin malliesimerkki-
nä itsemurhien ehkäisyssä. Vuoden alussa 
käynnistyneen Pohjanmaa-hankkeen tavoit-
teena on kymmenen vuoden aikana vähen-
tää itsemurhakuolemia, pysäyttää alkoholin-
kulutuksen kasvu ja vähentää alaikäisille vä-
litettävän alkoholin määrää. 
Lisäksi kunnat ovat sitoutuneet uudistamaan 
mielenterveysstrategiansa. 
 
Vastasyntyneiden tuberkuloosirokotuksista 
luovutaan (Suomi.fi 23.08.2006) 
 
Kaikille vastasyntyneille ei enää anneta tu-
berkuloosirokotusta syyskuun alun jälkeen, 
sosiaali- ja terveysministeriö kertoi keskiviik-
kona. 
Rokotus annetaan edelleen riskiryhmiin kuu-
luville lapsille. Lapsi kuuluu riskiryhmään, jos 
joku perheenjäsenistä on syntynyt maassa, 
jossa tuberkuloosi on yleinen tai jos jollakin 
lapsen perheenjäsenellä on todettu tuberku-
loosi.  
Suomessa vuosittain syntyvästä noin 57 000 
lapsesta kolmen tuhannen arvioidaan kuulu-
van riskiryhmiin. 
Uusien tuberkuloositartuntojen määrä on 
laskenut Suomessa huomattavasti neljän-
kymmenen viime vuoden aikana. Samalla 
suomalaissyntyisten vanhempien Suomessa 
syntyvien ja asuvien lasten vaara saada tar-
tunta on käynyt äärimmäisen pieneksi.  
Viime vuonna Suomessa todettiin noin 350 
uutta tuberkuloositapausta. Tuberkuloosiin 
sairastuneet suomalaiset ovat pääasiassa 
ikääntyneitä henkilöitä, joiden nuoruudes-
saan saama tartunta on aktivoitunut. 
Tautia esiintyy myös henkilöillä, jotka ovat 
muuttaneet Suomeen sellaisista maista, jois-
sa tuberkuloositartuntoja on paljon. 
 
Rokote saattaa estää puolet lasten diabetek-
sesta (Helsingin Sanomat 24.08.2006) 
 
Ainakin puolet lasten diabeteksesta voidaan 
kenties ehkäistä, jos Tampereella kehitettä-
vä rokote osoittautuu tehokkaaksi. Tähänas-
tisissa tutkimuksissa se on todettu niin lu-
paavaksi, että maailman johtaviin rokoteyh-
tiöihin lukeutuva Sanofi Pasteur on lähtenyt 
mukaan hankkeeseen.  
Rokotetta kehittää kahden lääketieteen pro-
fessorin perustama yhtiö, joka on palkkaa-
massa yhtätoista työntekijää. Professorit 
Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta ja Mi-
kael Knip Helsingin yliopistosta perustivat 
Vactech-yhtiön viisi vuotta sitten oivallettu-
aan mikä voisi olla yksi lapsuustyypin diabe-
teksen aiheuttaja.  
Syitä etsitään kiihkeästi muun muassa Suo-
messa, koska lasten diabetes lisääntyy nope-
asti. Tauti on Suomessa viisi kertaa niin ylei-
nen kuin 50 vuotta sitten, ja noin 600 alle 
15-vuotiasta saa siitä elinikäisen kumppanin 
joka vuosi.  
Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa 
perityn alttiuden ja lehmänmaidon proteiinin 

merkitystä. Knip ja Hyöty ovat mukana Ou-
lussa, Tampereella ja Turussa jatkuvassa 
tutkimuksessa, jossa on seulottu satatuhatta 
lasta. Osaa heistä seurataan edelleen.  
Menossa on myös hoitotutkimus, jossa selvi-
tetään voiko diabetekseen johtavan proses-
sin pysäyttää päivittäisellä insuliinisuihkeella 
nenään. Diabetekseen johtavan prosessin 
tiedetään alkavan kuukausia, jopa vuosia 
ennen taudin puhkeamista.  
Joka viides suomalainen on perinyt alttiuden 
sairastua lapsuusiän diabetekseen. Venäjän 
Karjalassa tauti on kuitenkin harvinainen, 
vaikka perimä on samanlainen. Siksi Hyöty 
ja Knip uskovat ulkoiseen syyhyn. 
Heidän kandidaattinsa on enterovirus, ihmis-
ten toiseksi tavallisin virus.  
"Jotkut enterovirukset hakeutuvat insuliinia 
tuottaviin soluihin. Virus tuhoaa solut lisään-
tyessään", Hyöty perustelee. "Enterovirus 
voi myös kiihdyttää diabetekseen johtavaa 
prosessia", Knip täydentää.  
Diabetekseen sairastuneilta lapsilta onkin 
löytynyt enemmän enteroviruksia. Tavalli-
sesti virus tuottaa enimmillään lievän fluns-
san kaltaisia oireita. 
 
Merkittävä tiedepalkinto ensi kerran suoma-
laiselle (Helsingin Sanomat 21.09.2006) 
 
Akatemiaprofessori Leena Palotielle on 
myönnetty 100 000 euron eurooppalainen 
Prix van Gysel -tiedepalkinto. 
Palkinto on jaettu vuodesta 1990 lähtien jo-
ka kolmas vuosi ansioituneelle eurooppalai-
selle tutkijalle. Kyseessä on ensimmäinen 
kerta, kun tunnustuksen saa suomalainen. 
Palkinnon tarkoituksena on nostaa euroop-
palaisen perustutkimuksen näkyvyyttä erityi-
sesti biologian ja lääketieteen alalla. 
Professori Palotie työskentelee Helsingin yli-
opistossa ja Kansanterveyslaitoksella. Palo-
tien johtama tutkimusryhmä on tunnistanut 
lukuisia sairauksien takana olevia geenimuu-
toksia suomalaisväestössä sekä selvittänyt 
miten muutokset johtavat ihmisen sairastu-
miseen. 
 
Koululaisten masennus lisääntynyt 
(Suomi.fi 29.08.2006) 
 
Tuoreen tutkimuksen mukaan koululaisten 
masennus ja uupumus ovat lisääntyneet, 
Stakes kertoo. 
Kouluterveys 2006 -tutkimuksen mukaan pe-
ruskoulun yläluokkalaisten ja lukiolaisten 
elinolot ja terveystottumukset ovat kehitty-
neet parempaan suuntaan, mutta terveys ei.  
Tutkimuksen mukaan keskivaikeaa tai vaike-
aa masentuneisuutta kokee kolmetoista pro-
senttia yläluokkalaisista ja joka kymmenes 
lukiolainen. Masentuneisuus on lisääntynyt 
erityisesti tytöillä. 
Myös koulu-uupumus on lisääntynyt. Siitä 
kärsii noin kaksitoista prosenttia kyselyyn 
vastanneista.  
Tutkimuksen mukaan joka kymmenes oppi-
las ei koe saavansa tukea koulunkäyntiin 
koulusta tai kotoa. Tukea tarvittaisiin esi-
merkiksi läksyjen tekemiseen, kokeisiin val-
mistautumiseen tai sopivan opiskelutavan 
löytämiseen. 
 

MLL auttaa koulukiusattuja Habbo-maail-
massa (Helsingin Sanomat 04.09.2006) 
 
Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) ko-
keilee uutta tukipalvelua internetin Habbo-
yhteisössä. Liiton päivystäjät auttavat koulu-
kiusattuja sekä vastailevat lasten ja nuorten 
kiusaamista koskeviin kysymyksiin verkossa 
syyskuun ajan.  
Tukihenkilöt päivystävät Habbo-maailmassa 
tiistai- ja torstai-iltaisin. Päivystys alkaa tiis-
taina kello viideltä. Habbo-maailma on virtu-
aaliyhteisö, jossa lapset ja nuoret voivat ta-
vata toisiaan, pelata erilaisia pelejä ja luoda 
omia huoneita.  
MLL:n nuorisotyön päällikkö Ossi Heinänen 
uskoo, että Habbo-yhteisö tarjoaa hyvän 
mahdollisuuden tavoittaa nuoria. Verkko-
maailma onkin suosittu kohtaamispaikka eri-
tyisesti teini-ikäisten keskuudessa. 
Yhteisöä ylläpitävän suomalaisyrityksen Su-
lakkeen mukaan Habbo-maailmassa vierailee 
kuukausittain vajaat 300 000 suomalaista. 
Kävijät ovat lähinnä 10–16-vuotiaita nuoria.  
Päivystäjien hahmot erottuvat Habbo-yhtei-
sön muista käyttäjistä pienen vihreän sydä-
menkuvan avulla. Heidän kanssaan voi kes-
kustella joko julkisesti tai kahden kesken. 
"Kuka tahansa nuori voi luoda uuden hah-
mon ja tulla anonyymisti kyselemään kiusaa-
misesta", Ossi Heinänen kertoo.  
Koulutettujen tukihenkilöiden lisäksi verkos-
sa vierailee julkkiksia. Tiistai-iltana koulukiu-
saamisesta ja muistakin aiheista nuorten 
kanssa juttelee juoksija Jukka Keskisalo.  
Nuorille on tarjottu aiemminkin erilaisia tuki-
palveluita Habbo-maailmassa. Esimerkiksi 
lastensuojelujärjestö Pelastakaa Lapset on 
antanut Habbo-yhteisössä apua yksinäisille 
ja masentuneille jouluisin. 
 
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA 
 
Kolmas kansallinen tietoyhteiskuntastrate-
gia: Kiina-ilmiöstä Suomi-ilmiöön 
(Talouslehti.com 27.09.2006) 
 
Järjestyksessään kolmas kansallinen tietoyh-
teiskuntastrategia julkaistiin 26. syyskuuta 
Helsinki ICT Week -tapahtuman yhteydessä. 
Uusi tietoyhteiskuntastrategia on laadittu tu-
kemaan Suomi-ilmiön syntymistä eli Suomen 
uudistumista kansainvälisesti vetovoimaisek-
si, ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaa-
mis- ja palveluyhteiskunnaksi. Strategia ta-
voittelee visiossaan hyvää elämää tietoyh-
teiskunnassa. 
”Erityisen positiivisena pidän sitä, että tieto-
yhteiskuntakehityksessä ollaan siirtymässä 
tekniikka- ja kaapelikeskeisyydestä elämän-
laatukeskeisyyteen”, kiittää tietoyhteiskunta-
ohjelman ministeriryhmän puheenjohtaja, 
pääministeri Matti Vanhanen uutta strategi-
aa. 
Uudessa kansallisessa tietoyhteiskuntastra-
tegiassa keskeisessä asemassa ovat palvelu-
sektorin uudistumiseen, ihmisten elämänlaa-
tuun sekä kansakunnan ja yritysten kestä-
vän kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävät 
linjaukset ja toimenpiteet. Strategiassa näitä 
teemoja lähestytään osaamisen kehittämi-
sen, olemassa olevan ja uuden tiedon sovel-
tamisen, luovuuden ja innovatiivisuuden, ra-
kenteellisten ja toiminnallisten uudistusten,  
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verkostoitumisen sekä tieto- ja viestintätek-
niikan kehittämisen ja hyödyntämisen näkö-
kulmista. 
Strategiassa esitetyt kärkihankkeet vuosille 
2007 – 2011 ovat: 
- Julkishallinnon palvelurakenteiden uudista-
misen politiikkaohjelman käynnistäminen 
- Tietoverkkojen yhteysnopeuksien kasvatta-
minen ja tietoyhteiskuntainfrastruktuurin yh-
teentoimivuuden varmistaminen 
- Elinikäisen oppimisen edellytysten varmis-
taminen 
- Työelämän pelisääntöjen uudistaminen se-
kä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 
- Innovaatiojärjestelmän uudistaminen 
- Tekijänoikeusjärjestelmän jatkokehittämi-
nen 
- Pk-sektorin yritysten liiketoiminnan säh-
köistymisen edistäminen 
- Kansainvälinen vaikuttaminen, erityisesti 
EU-tasolla, sekä tiivis yhteistyö Aasian mai-
den ja lähialueiden kanssa 
”Suomen pitää nousta tietoyhteiskuntakehi-
tyksessä seuraavalle portaalle: tieto- ja vies-
tintätekniikan tuottajasta ja hyödyntäjästä 
tietoperusteisen kasvun generoijaksi. Meiltä 
suomalaisilta voi odottaa, että osaamme luo-
da uutta liiketoimintaa ja uusia markkinoita”, 
kommentoi tietoyhteiskuntastrategian johto-
ryhmän jäsen, Tietoalojen liiton toimitusjoh-
taja Tarja Virmala. 
Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa 
laaditun strategian valmistelu toteutettiin yh-
teistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden ja 
päättäjien sekä muiden käynnissä olleiden 
strategiaprosessien kanssa. Työhön osallistui 
yhteensä noin 400 valtionhallinnon, kunta-
sektorin, korkeakoulujen, elinkeinoelämän 
sekä järjestöjen asiantuntijaa. 
 
Suomen DSL-tiheys maailman korkein 
(Sektori.com 21.09.2006) 
 
DSL Forumin julkaiseman raportin mukaan 
DSL-yhteyksiä oli maailmalla 164 miljoonaa 
kesäkuun lopulla. Määrä kasvoi 46 miljoonal-
la uudella tilaajalla edellisvuoden kesäkuu-
hun verrattuna. Maailman korkein DSL-tihe-
ys on Suomessa, jossa DSL-yhteyksiä sataa 
puhelinlinjaa kohden on 40 prosenttia. Lis-
talla toisena on Ranska ja kolmantena Tai-
wan. Hieman yllättäen Ruotsi löytyy vasta si-
jalta 12. noin 22 prosentin DSL-tiheydellä. 
 
Pääkaupunkiseudun kirjastoista voi lainata e-
kirjoja omalle koneelle 
(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006) 
 
Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoista voi 
nykyään lainata sähköisiä kirjoja eli e-kirjoja 
omalle tietokoneelle. Lainaamiseen tarvitaan 
kirjastokortti sekä kirjastosta saatava tun-
nusluku ja internet-yhteys. 
Valikoimissa on yli 100 sähköistä kirjaa. Tu-
levaisuudessa aineistoa on tarkoitus laajen-
taa. Sähköisten kirjojen kokoelmissa on op-
paita, hakuteoksia ja kurssikirjoja. 
Palveluun kirjaudutaan osoitteesta 
www.helmet.fi kohdasta "Lainaa e-kirja".  
Kirjan voi ladata tietokoneelle joko yhdeksi 
vuorokaudeksi tai viikoksi.  
Laina-ajan päätyttyä kirja palautuu auto-
maattisesti muiden asiakkaiden saataville. 

HelMet-kirjastoille on sähköisten kirjojen lai-
nausjärjestelmän tuottanut Ellibs Oy. 
 
Millennium-palkinto profsessori Shuji Naka-
muralle (Sektori.com 11.09.2006) 
 
Millennium-teknologiapalkinto 2006 luovutet-
tiin viime perjantaina Helsingissä uusien va-
lolähteiden keksijälle professori Shuji Naka-
muralle. Suomen tasavallan presidentti Tarja 
Halonen ojensi professori Nakamuralle mil-
joonan euron arvoisen tunnustuksen sekä 
Millennium-palkintoesine 'Huipun'. Professori 
Shuji Nakamura kiitti puheessaan Suomea 
ihmisten elämänlaatua parantavan teknolo-
gian edistämisestä ja kannustamisesta.  
Professori Nakamuran mukaan olemme vas-
ta alkaneet käsittää LEDien ja lasereiden laa-
jat hyödyntämismahdollisuudet. "Toivon, et-
tä palkinto saa ihmiset ymmärtämään, että 
tämä keksintö tarjoaa tilaisuuden parantaa 
miljoonien ihmisten elämän laatua. Kyseessä 
on paitsi huimat energiasäästöt mahdollista-
va valolähde, myös innovaatio, jota voidaan 
hyödyntää veden puhdistamisessa sekä tie-
don tehokkaassa tallentamisessa."  
Kirkkaan sinisen, vihreän ja valkoisen LEDin 
ja sinisen laserin keksijä professori Naka-
mura viipyy Suomessa keskiviikkoon 13.9. 
asti tavaten sekä suomalaisia tutkijoita, yri-
tysten edustajia että suurta yleisöä. Lauan-
taina 9.9. Nakamura puhui Heurekassa nuo-
rille suunnatussa Millennium Youth Forumis-
sa kello 11.00. Heurekassa järjestettiin lau-
antaina kello 14.00 myös kaikille avoin ylei-
söluento. Maanantaina 11.9. Nakamura 
luennoi ammattilaisyleisölle kongressikeskus 
Dipolissa kello 9.30. 
 
Suomi Euroopan mobiiliedelläkävijä 
(Tekes 23.08.2006) 
 
Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi on jäl-
leen Euroopan mallimaa mobiiliuden hyödyn-
tämisessä. Tutkimuksessa 11 Euroopan 
maata arvioitiin 14 mittarilla. Suomi oli paras 
kuudella mittarilla mitattuna ja keskiarvoa 
parempi yhdellätoista.  
Tutkimuksen (englanninkielinen) löydät tääl-
tä 
www.omsyc.fr/UserFiles/File/01.EnCours/01
1.Communiques/T_2006_09_CP_GB.pdf 
 
Suomalainen softabisnes kukoisti ulkomailla 
(ITViikko 01.09.2006) 
 
Suomalaisen ohjelmistotuotealan kansainvä-
linen liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes 
neljänneksen. Yritysten henkilömäärä puo-
lestaan säilyi edellisvuoden tasolla. Tiedot 
ovat kauppa- ja teollisuusministeriön tämän-
vuotisesta ohjelmistoyrityskartoituksesta.  
Suomalaiset yritykset pystyvät kasvattamaan 
myyntiään erityisesti kovilla kansainvälisillä 
markkinoilla. Kotimaan liikevaihto kasvoi 
vain 1,4 prosenttia. 
- Toimialan ja yritysten panostukset tuotteis-
tukseen ja kansainvälistymiseen alkavat nyt 
näkyä kasvuluvuissa, professori Jyrki Kontio 
Teknillisestä korkeakoulusta sanoi KTM:n tie-
dotteessa.  
Ohjelmistotuoteyritysten kansainvälisen liike-
toiminnan arvo nousi 504 miljoonaan eu-
roon. Eniten kansainvälistä toimintaa suoma-

laisyrityksillä on edellisvuoden tapaan Ruot-
sissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, Tekes poi-
mii.  
- Tuotteistusasteen kasvu on auttanut yrityk-
siä myös kasvattamaan edelleen kansainväli-
sen liiketoiminnan osuutta kokonaisliikevaih-
dosta. Alan yritysten pieni keskimääräinen 
koko on edelleen haasteena kansainvälisen 
toiminnan laajentumiselle, Tekesin toimiala-
johtaja Risto Setälä sanoi.  
Tekesin vuoden alussa alkaneen Verso – 
Vertical Software Solutions –teknologiaohjel-
man yhtenä tavoitteena on viedä asiakas- ja 
markkinalähtöisiä ohjelmistotuotteita ja –pal-
veluja nimenomaan kansainvälisille markki-
noille.  
- Ohjelmistoyrityksen kasvu edellyttää kan-
sainvälistymistä. Liiketoiminnan kansainväli-
syys kumuloituu: asiakaskunnan lisäksi 
muun muassa henkilöstö ja prosessit muok-
kautuvat nopeasti kansainvälisiksi. Meille 
kriittisin kasvun este Suomessa on alan kou-
lutuksen ja huippuosaajien puute, mainitsi 
tiedotustilaisuudessa puhunut Hybrid Grap-
hicsin toimitusjohtaja Mikael Honkavaara.  
Liikevaihto kasvoi pääasiassa suurissa, yli 
kolmen miljoonan euron liikevaihdon yrityk-
sissä. Yritysten kannattavuus parani 2,8 pro-
senttiin. Vajaalla neljänneksellä vastanneista 
yrityksistä kannattavuus oli yli viisitoista pro-
senttia.  
 
Ateria vanhuksille kännykän kosketusviestin-
nällä (Digitoday 28.09.2006) 
 
Oulun kaupunki kokeilee tämän syksyn aika-
na vanhusten ateriahuollossa nfc-lukijalla 
(near field communication) varustettuja mat-
kapuhelimia. Henkilö voi kännykällä kosket-
tamalla valita päivän ruokalistalta haluaman-
sa aterian, jolloin tilaus lähtee automaatti-
sesti ruoan toimittajalle. 
Oulun ateriahuollon kokeilu toimii VTT:n joh-
taman SmartTouch-hankkeen pilottiympäris-
tönä. Hankkeessa etsitään mobiililaitteille 
uusia ja entistä monipuolisempia käyttötapo-
ja. 
Pilotissa tavoitteena on saada tilaukset auto-
maattisesti taustajärjestelmiin ilman käsin 
kirjausta ja helpottaa ruokatilausten seuran-
taa. Pilotin on toteuttanut ToP Tunniste yh-
dessä VTT:n kanssa. 
Oulun kaupungin tavoitteena on myös ottaa 
käyttöön järjestelmiä, jotka auttavat kau-
punkilaisia ja hallintokuntia päivittäisten asi-
oiden hoitamisessa. Käytännön pilotteja aio-
taan toteuttaa muun muassa vanhustyössä, 
ateriapalveluissa, logistiikassa, kulunvalvon-
nassa sekä terveyspalveluissa. 
Nfc:n avulla tietoa voidaan välittää matkapu-
helimen ja taustajärjestelmän välillä kosket-
tamalla nfc-tageja eli -tunnisteita, jotka si-
sältävät tiedon palvelusta, tai erityistä infra-
struktuuriin liitettyä lukijalaitetta esimerkiksi 
bussissa lipun maksamisessa tai kaupan kas-
salla ostosten maksussa. 
Tuomalla nfc-laite, kuten matkapuhelin, tois-
ta laitetta lähelle voidaan taas käynnistää 
halutun sisällön siirtäminen laitteiden välillä. 
Esimerkki tästä on kuvien siirto matkapuheli-
mesta tulostimelle tai tietokoneeseen jatko-
käsittelyä varten. 
Nfc-kokeiluja tehdään myös Oulun, Turun ja 
Tampereen joukkoliikenteessä sekä julkisiin  

http://www.helmet.fi/
http://www.omsyc.fr/UserFiles/File/01.EnCours/011.Communiques/T_2006_09_CP_GB.pdf
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tiloihin vapaa-ajan käyttöön tarvittavien 
avaimien jakelussa ja hallinnassa. 
ITEA SmartTouch (Browsing Through Smart 
Objects Around You) -hankkeeseen kuuluu 
19 toimijaa kahdeksasta eri Euroopan maas-
ta. Suomen konsortion muodostavat VTT:n 
lisäksi Buscom, Idesco, Nokia, TeliaSonera, 
Nordea, ToP Tunniste ja Oulun kaupunki. Yli 
30 miljoonan euron hanke päättyy vuonna 
2008. Kokonaisuutena hanke on suurin nfc-
tekniikkaan liittyvistä Tekes-rahoituksista 
Suomessa. 
 
Navicore niittää mainetta ulkomailla 
(Digitoday 28.09.2006) 
 
Suomalaisen Navicore Oy:n matkapuhelimiin 
kehittämä navigointiohjelmisto, Navicore 
Personal 2006, on saanut useita kansainväli-
siä tunnustuksia. Navicoren ohjelmisto on 
mukana myös Forum Nokia S60 3rd Edition 
Challenge -kilpailun viiden finalistin joukos-
sa. 
Tämän vuoden huhtikuussa julkistettu Navi-
core Personal 2006 -ohjelmisto on valittu 
parhaaksi navigointiohjelmistoksi muun 
muassa englantilaisessa What Mobile –leh-
dessä, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa il-
mestyvässä Stuff-lehdessä sekä hollantilai-
sessa Winmag-lehdessä. 
Lisäksi englantilainen kuluttajalehti Which? 
Myönsi Navicorelle Best Buy -tunnustuksen 
ja saksalainen Connect-lehti arvioi Navicore 
Personalin parhaaksi navigointisovellukseksi 
S60-ohjelmistoalustaa käyttäville Nokian 
matkapuhelimille. 
Navicore Personal 2006 toimii S60 3rd editi-
on -ohjelmistoalustan lisäksi Symbian S60-, 
S80- ja UIQ-käyttöjärjestelmissä. Navicoren 
navigointiohjelmisto on yhteensopiva jo yli 
30 matkapuhelinmallin kanssa. 
 
Suomalainen ohjelmisto palkittiin 100 000 
dollarilla (Sektori.com 17.08.2006) 
 
Oulun yliopiston Frontier-tutkimushankkees-
sa syntynyt kaikille avoin verkkovikojen etsi-
miseen tarkoitettu HowNetWorks-ohjelmisto 
voitti ensimmäisen palkinnon yhdysvaltalai-
sen ohjelmistojätin VMwaren Ultimate Virtual 
Appliance Challenge –kilpailussa  
www.vmware.com/news/releases/uvac_winn
ers.html. Kilpailu oli kaikille avoin ja siihen 
osallistui noin 170 virtuaalisovellusta eri puo-
lilta maailmaa. Ensimmäistä kertaa järjeste-
tyn Ultimate Virtual Appliance Challenge –kil-
pailun tarkoituksena oli vauhdittaa virtuaali-
sovellusten kehittämistä. Kilpailijoiden tavoit-
teena oli luoda käyttövalmiita sovelluksia, 
jotka parantavat käyttöjärjestelmän toimin-
taa.  
HowNetWorks-ohjelmisto vastaa kotien ja 
pienyritysten yhä monimutkaisemmiksi 
muuttuvien tietoverkkojen hallinnan haas-
teeseen. Se auttaa käyttäjää ymmärtämään 
verkon toimintaa ja korjaamaan verkko-on-
gelmat aiempaa nopeammin. HowNetWorks 
on kotikäyttäjille paketoitu virtuaalinen, 
helppokäyttöinen verkkoliikenteen kerääjä, 
josta on yksinkertaista siirtää tietoa eteen-
päin erilaisille verkkoanalysaattoreille. 
"VMware Virtual Appliance Challenge –kilpai-
lun voitto mahdollistaa HowNetWorks-ohjel-
miston jatkokehittämisen aivan uudella ta-

valla kilpailusta saadun julkisuuden ja me-
nestyksen avulla. Voitto merkitsee sitä, että 
tuomaristo oli todella ymmärtänyt ongelman, 
johon HowNetWorks pureutuu", toteaa kil-
pailutiimin kapteeni Mikko Hiltunen. 
 
Ääkköset suosittuja fi-osoitteissa 
(Taloussanomat 29.08.2006) 
Ääkkösellisistä nettiosoitteista on tullut Suo-
messa yllättävän suosittuja. Tähän mennes-
sä tunnuksia on haettu kolme tuhatta. 
Ääkkösiä sisältävät fi-verkkotunnukset tulivat 
Suomen markkinoille vuosi sitten syyskuus-
sa. Tunnuksissa voi käyttää kansallisia å-, ä- 
ja ö-kirjaimia.  
Sen sijaan saamenkieliset verkkotunnukset 
eivät ole innostaneet netin käyttäjiä. Saa-
menkielisiä fi-osoitteita on voinut hakea Suo-
messa pari viikkoa. Viestintävirasto on saa-
nut vain yksittäisiä hakemuksia. 
 
VTT:lle tunnustuspalkinto hiukkaskiihdytti-
meen kehitetyistä puolijohdeilmaisimista 
(VTT uutiskirje 02/2006) 
 
VTT:lle (Valtion Tieteelliselle Tutkimuslaitok-
selle) on myönnetty Euroopan ydinfysiikan 
tutkimusjärjestön CERNin tunnustuspalkinto 
"The ALICE Industrial Award". VTT palkittiin 
saavutuksistaan Cerniin rakenteilla olevan 
maailman suurimman hiukkaskiihdyttimen 
puolijohdeilmaisimien kehitystyöstä ja val-
mistuksesta. 
VTT valmistaa vuonna 2007 käynnistyvän 
LHC-kiihdyttimen ALICE-kokeeseen yhteensä 
310 ilmaisinmodulia, jotka muodostavat ko-
ko ilmaisimen sisimmän ja tarkimman osan. 
ALICE (A Large Ion Collider Experiment) on 
yksi LHC:n suurista koeasemista, joka pyrkii 
laboratoriomittakaavassa synnyttämään uni-
versumin alkuräjähdyksen olosuhteet tör-
mäyttämällä raskaita hiukkasia suurella 
energialla. VTT:n kehittämiä ilmaisimia tarvi-
taan törmäyksissä syntyvien hiukkasten tun-
nistamiseen ja paikantamiseen. 
Erittäin tiheisiin liitosrakenteisiin soveltuvan 
menetelmän avulla pii-ilmaisimien elektroni-
set ohjauspiirit voidaan suoraan liittää ilmai-
sinmoduliin. VTT on myös kehittänyt mene-
telmän, jolla ohjauspiirit voidaan ennen liit-
tämistä luotettavasti ohentaa 150 mikromet-
rin paksuisiksi. Ohentamista tarvitaan, jotta 
ilmaisinmodulien massan haitallinen vaikutus 
tieteellisten kokeiden suorittamiseen voidaan 
välttää. 
LHC (Large Hadron Collider) on Cerniin 
Sveitsin ja Ranskan rajalle rakenteilla oleva 
maailman suurin hiukkaskiihdytin, joka sijait-
see maanalaisessa 27 kilometrin pituisessa 
rengasmaisessa tunnelissa. LHC on samalla 
maailman suurin fysiikan koe, joka koostuu 
neljällä koeasemalla tehtävistä havainnoista 
protonien tai raskaiden ionien törmätessä 
suurella energialla toisiinsa. Kokeiden perim-
mäisenä tarkoituksena on lisätä tietoa maail-
mankaikkeuden ja alkeishiukkasten perusra-
kenteesta. LHC-kiihdyttimen odotetaan val-
mistuvan tutkimuskäyttöön vuonna 2007. 
European Organization for Nuclear Re-
search, Euroopan ydinfysiikan tutkimusjär-
jestö CERN on vuonna 1954 hiukkasfysiikan 
tutkimusta varten perustettu eurooppalainen 
järjestö, johon on liittynyt 20 jäsenvaltiota. 
CERNin avulla yliopistojen ja tutkimuslaitos-

ten tutkijoilla on mahdollisuus osallistua 
hiukkasfysiikan kokeelliseen työhön. ALICE-
kokeeseen osallistuu kaikkiaan n. 1000 fyy-
sikkoa, insinööriä ja teknikkoa 30 eri maasta. 
Tunnustuspalkinnon saaneen kehitystyön to-
teuttivat VTT:n tutkijat: Jaakko Salonen , 
Jorma Salmi, Satu Savolainen-Pulli, Sami Vä-
hänen, Kristiina Rutanen ja Mervi Hämäläi-
nen 
 
Lahden kehitysjohtaja edustaa Suomea it-
huippukokouksessa (Digitoday 26.09.2006) 
 
Ensimmäinen Euroopan it-huippukokous jär-
jestetään Ateenassa ensi viikolla. Suomea ja 
hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa ko-
kouksessa edustaa Lahden kaupungin kehi-
tyspäällikkö Timo Karppinen. 
Puheenvuorossaan Karppinen kertoo muun 
muassa verkkotunnistamisesta ja Suomessa 
käynnistymässä olevasta kuntapalveluiden 
sähköistämishankkeesta, kerrotaan Lahden 
kaupungin tiedotteessa. 
1st European Summit: Observing the IT 
Society -kokous järjestetään 27. - 29. syys-
kuuta. Koollekutsujana on Kreikan tietoyh-
teiskuntaohjelma. Kokousedustajia odote-
taan niin hallitustasolta, EU:sta kuin alan 
asiantuntijaorganisaatioistakin. Tavoitteena 
on luoda katsaus Euroopan tietoyhteiskunta-
kehitykseen. 
Kokouksessa alan asiantuntijat vaihtavat vii-
meisintä tietoa, kuulevat parhaista käytän-
nöistä, keskustelevat tulevaisuuden näky-
mistä ja verkottuvat. 
Lahti on viime vuosina on ollut esillä muun 
muassa langattomalla kaupunkiverkollaan 
Mastonetilla. Lahti on myös aktiivisesti mu-
kana valtakunnallisissa tietoyhteiskuntakehi-
tystä tukevissa hankkeissa. 
 
MUUT UUTISET 
 
Jaakko Pöyry on kuollut 
(Taloussanomat 11.09.2006) 
 
Pöyry-yhtiöiden perustaja ja Pöyry Oyj:n hal-
lituksen kunniapuheenjohtaja Jaakko Pöyry 
on kuollut. Hän oli kuollessaan 82-vuotias. 
Tekniikan tohtori Jaakko Pöyry perusti kon-
sultti-ja suunnittelutoimiston 1958 saatuaan 
tehtäväkseen suuren sellutehtaan suunnitte-
lutyöt. 1970-luvulla Jaakko Pöyry -yhtiöistä 
tuli yksi maailman suurimpia riippumattomia 
metsäteollisuuden suunnittelu- ja konsultti-
toimistoja.  
Tätä nykyä yhtiö työllistää maailmanlaajui-
sesti yli 6000 henkilöä. Yhtiö on listattu Hel-
singin pörssiin vuodesta 1997 lähtien. Pöyry-
yhtiöt on tunnettu etenkin metsäteollisuuden 
konsultoinnistaan ja on sittemmin laajenta-
nut palveluitaan energia-, infrastruktuuri- ja 
ympäristö-alueille.  
 
Biopassin hakijan passikuva ei välttämättä 
kelpaa tiukentuneiden valokuvaohjeiden ta-
kia (Helsingin Sanomat 24.08.2006) 
 
Valokuva-automaateista tai valokuvausliik-
keistä hankitut passikuvat eivät välttämättä 
kelpaa uusiin biopasseihin. 
Joillekin passinhakijoille on tullut mutkia 
matkaan, kun hakemukseen liitettävä passi 

http://www.vmware.com/news/releases/uvac_winners.html
http://www.vmware.com/news/releases/uvac_winners.html
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kuva ei ole ollut tiukennettujen ohjeiden mu-
kainen ja hakemusta varten on tarvinnut 
lähteä kuvattavaksi uudestaan.  
Helsingin Sanomat testasi, kuinka tarkoista 
ohjeista on kyse ja miten satunnaisten valo-
kuvaamoiden passikuvat kelpaavat uuteen 
passiin. Tulos on hämmentävä: poliisilaitok-
sella kuvia arvioiva virkailija kelpuutti viiden 
eri paikan kuvista vain yhden, ja siinäkin ol-
tiin ohjeiden rajamailla.  
Maanantaista lähtien myönnetyissä biopas-
seissa passikuva muunnetaan sähköiseksi, ja 
sähköinen kuva upotetaan passin henkilötie-
tosivun mikrosirulle. Sähköiseksi muuntami-
sen takia passikuvalla on tarkat mittasuhde-, 
asento-, valaistus- ja taustaohjeet.  
"Koneellinen kasvontunnistus on huomatta-
vasti vaikeampaa, jos kasvot on esimerkiksi 
valaistu epätasaisesti. Kasvontunnistusohjel-
ma ei välttämättä löydä kaikkia piirteitä tai 
saattaa löytää vääriä", kertoo sisäasiainmi-
nisteriön poliisiosaston analyytikko Kari Kan-
to.  
Valokuvausliikkeissä tunnutaan olevan hyvin 
tietoisia ohjeiden tiukentumisesta, ja vielä 
biopassiajan ensimmäisellä viikolla hylkäyk-
sien mahdollisuudesta ollaan lähinnä ihmeis-
sään. 
"Ohjeita on toitotettu viimeinen vuosi, ja tä-
hän mennessä ei ole kuulunut mitään nega-
tiivista. Tämän viikon aikana ei myöskään 
ole tullut yhtäkään palautusta", sanoo Hel-
singin Tunnin kuvan myymälävastaava Lauri 
Kuparinen. Myös Fotoyksin toimialajohtaja 
Lasse Heermanin mukaan ohjeet otettiin 
käyttöön heti, kun ne tulivat, joten biopassi-
ajan ei odoteta tuovan muutoksia.  
Testissä mukana olleiden valokuvaamoiden 
kuvaajista kaikki mainitsivat tiukentuneista 
säännöksistä ja kysyivät erikseen, tuleeko 
kuva juuri biopassiin. "Meitä kuvaajia kiusa-
taan näillä uusilla ohjeilla, kun ei saa edes 
hymyillä", yhdessä liikkeessä sanottiin. 
 
Asunnottomuus vähentynyt 
(Suomi.fi 14.06.2006) 
 
Asunnottomuus on vähentynyt viime vuosina 
kaikilla kasvukeskuspaikkakunnilla, ympäris-
töministeriö kertoo. 
Tuoreen selvityksen mukaan eniten asunnot-
tomuus on vähentynyt pääkaupunkiseudulla. 
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla oli vuon-
na 2001 yhteensä noin 5 800 asunnotonta. 
Viime vuonna asunnottomia oli pääkaupunki-
seudulla hieman alle neljä tuhatta. 
Suomessa on kuitenkin edelleen noin 7 400 
ihmistä ilman asuntoa. Yli puolet asunnotto-
mista asuu pääkaupunkiseudulla. 
Selvityksen mukaan asuntojen hankkiminen 
ja rakentaminen ei yksinomaan riitä asun-
nottomuuden tuntuvaan vähentämiseen. 
Tarvitaan myös erilaisia tuki- ja asumispalve-
luja, joiden järjestämiseen onkin jo ryhdytty 
erityisesti pääkaupunkiseudulla. 
 
Naisten osuus armeijassa jäänyt pieneksi  
(Helsingin Sanomat 27.08.2006) 
 
Naisten osuus puolustusvoimissa on 11 vuo-
den aikana jäänyt pieneksi. Väli-Suomen sa-
nomalehtien Sunnuntaisuomalaisen mukaan 
naisia oli vain noin prosentti vuosien 1995–
2005 varusmiehistä.  

Joka vuosi palvelukseen astuu vajaat 30.000 
varusmiestä, joista naisia on reilut 300. 
Entinen puolustusministeri Elisabeth Rehn 
korostaa, että armeijan käyville naisille kyse 
ei ole marginaalisesta asiasta. Hänen mu-
kaansa ilmiö ei ole marginaalinen myöskään 
puolustusvoimille tai rauhanturvaamiselle.  
Naiset ovat myös pärjänneet armeijassa hy-
vin. Johtajakoulutukseen jatkaa 60 prosent-
tia naisista, miehistä vain 30 prosenttia. Leh-
den mukaan tämä johtuu siitä, että naishaki-
jat ovat miehiä motivoituneempia. 
 
Suomesta on tullut rikkaampi ja julmempi 
(Iltalehti 24.08.2006) 
 
Kela herättelee kansaa Suomen sosiaalipoli-
tiikan vääryyksiä summaavalla kirjalla.  
Suomalainen sosiaalipolitiikka on muuttunut 
Kelan tutkijoiden mukaan perusteellisesti pa-
rin viime vuosikymmenen aikana. Suomesta 
on tullut aiempaa rikkaampi ja julmempi 
maa. 
Toimeentuloturvaa ja sosiaalipalveluja hei-
kennettiin laman aikana eli juuri silloin, kun 
olisi tarvittu enemmän tukea. Nyt lama on 
kaukana takana ja Suomi kilpailee kansain-
välisissä kilpailuvertailussa ykkössijasta. Kui-
tenkin hyvinvoiva kansantalous tuottaa hei-
kosti hyvinvointia kansalaisille. Talouspolitiik-
ka ollut vauhdikasta, mutta sosiaalipolitiikka 
kitsasta.  
Kelan tutkijat Tuula Helne ja Markku Laatu 
ihmettelevät, miksi monien mielestä epätyy-
dyttävä nykymeno ei herätä kansaa, poliitik-
koja ja yhteiskuntatieteilijöitä voimakkaam-
piin mielenilmauksiin. He pyysivätkin jouk-
koa yhteiskuntatieteilijöitä osallistumaan 
vaihtoehtoisia näkökulmia tarjoavan kirjan 
tekoon. Heidän piti kuvata suomalaisen sosi-
aalipolitiikan suuria vääryyksiä ja pohtia, mi-
tä niiden poistamiseksi voitaisiin tehdä.  
Kirjassa nostetaan esiin mm. syrjivä sosiaali-
työ, päihdehuollon ja alkoholipolitiikan "ilke-
ät" ongelmat, kotinsa vankeina asuvat van-
hukset sekä vankien ja heidän läheistensä 
elämään liittyvät vaikeudet. Myös kotiäitiy-
den ongelmat, kiistanalaiset huostaanotto-
päätökset ja maatalouden rakennemuutok-
sen unohdetut sosiaaliset seuraukset nouse-
vat esiin.  
Politiikka lupaa kansalaisille vauraampaa ja 
kilpailukykyisempää elämää. Vastineeksi ih-
misiltä odotetaan yhä suurempia henkilökoh-
taisia ja sosiaalisia uhrauksia. Suomesta on 
tullut tutkijoiden mukaan rikkaampi ja jul-
mempi maa, jossa ihmisistä otetaan enem-
män irti ja jossa väestöryhmien välisestä eri-
arvoisuudesta on tullut aiempaa hyväksy-
tympi, jopa tavoiteltava asia.  
Tuottamattomista huono-osaisista on tullut 
tutkijoiden mukaan entistä niukemman tuen 
ja tiukemman kontrollin kohteita. Hyvinvoin-
tivaltion katsotaan aiheuttavan kannustin-
loukkuja, riippuvuutta, tehottomuutta ja lii-
kaa kuluja.  
Akatemiatutkija Raija Julkunen toteaa uni-
versaalin sosiaalipolitiikan murentuneen ja 
muuttuneen hiipien köyhyyspolitiikaksi, jossa 
jaetaan niukkoja köyhyyspaketteja. Hänen 
mielestään köyhyyden vastaista politiikkaa 
tarvitaan, mutta se ei voi olla vain tarvehar-
kintaista tukea, vaan sen ytimenä on oltava 
perusturvaetuuksien riittävä taso.  

Professori Mikko Mäntysaari on havainnut, 
että suomalaisessa yhteiskunnassa syrjäyty-
neimpien ihmisten on kaikkein vaikeinta saa-
da sosiaalipalveluita. Sosiaalityöntekijät ovat 
saaneet paljon uudenlaisia, hyvää palvelua 
vaativia keskiluokkaisia asiakkaita, joilla on 
tukenaan juristeja ja muita asiantuntijoita. 
Samalla köyhät asiakkaat jäävät vähemmälle 
huomiolle.  
Sosiaalityön professori Leena Eräsaari pohtii, 
miten julkinen valta saataisiin vastuuseen 
palvelujen puuttumisesta. Kunnat eivät välitä 
häpeästä, jota eduskunnan oikeusasiamie-
hen lausunnot niille tuottavat. Merkittävin 
julkisia palveluja koskeva vaatimus on oi-
keuksien valvominen. Jos palveluja ei saa, 
pitää kunnan ja valtion joutua vastuuseen.  
Sosiaalipolitiikan professori J. P. Roosin mie-
lestä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oi-
keuskanslerille valittaminenkin on hyödytön-
tä. Virkamiesten toimet on hyvin suojattu ja 
väärän kohtelun oikaisu on hidasta ja hanka-
laa. Kun asiat menevät Euroopan ihmisoi-
keustuomioistuimeen, ne tulevat ainakin nä-
kyviksi. 
 
65 prosenttia suomalaisista uskoo evoluutio-
teoriaan (Helsingin Sanomat 22.08.2006) 
 
Kaksi suomalaista kolmesta pitää kehitysop-
pia oikeana selityksenä lajien synnylle. Suo-
malaisten suhtautuminen evoluutioteoriaan 
on tiedelehti Sciencen mukaan epäilevämpää 
kuin monissa muissa Euroopan maissa ja Ja-
panissa.  
Suomalaisista 65 prosenttia pitää kehitysop-
pia oikeana ja 30 prosenttia vääränä. Kehi-
tysopin kannatus Suomessa on 34 maassa 
tehtyjen mittausten mukaan vain keskitasoa 
koulujärjestelmän saamista hyvistä arvioista 
huolimatta.  
Yhdysvaltalaisista 55 prosenttia suhtautuu 
kehitysoppiin kielteisesti tai epävarmasti. Se 
johtuu tutkijoiden mukaan maan uskonnolli-
sesta fundamentalismista ja politiikasta. Ai-
noastaan turkkilaiset suhtautuvat kehitysop-
piin yhdysvaltalaisia epäilevämmin.  
Kehitysoppia pitää ehdottomasti oikeana 
vain 14 prosenttia yhdysvaltalaisista. Sen 
torjuu ehdottomasti 35 prosenttia yhdysval-
talaisista. 
 
Helsinki on maailman kymmenenneksi kal-
lein (Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006) 
 
Helsinki on sveitsiläisen UBS-pankin vertai-
lussa maailman kymmenenneksi kallein kau-
punki. UBS julkisti keskiviikkona hintojen ja 
palkkojen vertailutaulukon. Siinä kalleimmat 
kaupungit olivat Oslo, Lontoo, Kööpenhami-
na, Zürich ja Tokio. 
Helsingin sijoitus on pykälän korkeampi puo-
lentoista vuoden takaiseen vertailuun näh-
den. 
Helsingin palkkataso on vertailussa samaa 
tasoa hintojen kanssa, ja siten Suomessa 
ansaitaan 13:nneksi suurimpia palkkoja. 
UBS vertaili 122 tavaran ja palvelun hintaa 
71 kaupungissa. Vertailussa ei laskettu mu-
kaan asunnon vuokraa. Se mukaan laskettu-
na kalleimmat kaupungit olivat Lontoo ja 
New York. 
Niin kutsutun hampurilaisindeksin mukaan 
Helsingissä Big Macin tienaa 19 minuutissa,  
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Zürichissä 15 minuutissa ja Jakartassa sen 
eteen on raadettava puolitoista tuntia. 
Vertailusta kertoi Taloussanomat. 
 
The New York Times ylistää Helsingin ylelli-
syyttä (Helsingin Sanomat 18.07.2006) 
 
Helsinkiläisten on syytä olla ylpeitä, koska he 
asuvat "hypnoottisessa", "lähes välimerelli-
sessä" kaupungissa. 
Tätä mieltä on tunnettu toimittaja R.W. 
Apple Jr., joka ylistää Helsinkiä läkähdyksiin 
asti The New York Timesissa 16. 7. julkais-
tussa artikkelissa Helsinki's Shining Season. 
Maailmaa nähneen newyorkilaistoimittajan 
näkökulmasta Helsinki näyttäytyy huippude-
signin ja -arkkitehtuurin mekkana ja ylellisi-
nä kulinaarisina nautintoina. Julkista juopot-
telua tai kaduille virtsaamista toimittaja ei 
mainitse sanallakaan. 
Erityisen monisanaisesti Apple Jr. ylistää Hel-
singin ravintoloita. Chez Dominiquen ankan-
maksalla täytetty kyyhky perunapyreen kera 
saa erityiskiitokset. Helsinkiin tulevan kan-
nattaa Applen mukaan toki käydä myös 
G.W. Sundmansissa, Georgessa, Meccassa ja 
Savoyssa. 
Kirjoittaja valistaa lukijaa kertomalla, että 
Savoyssa on aina tarjolla Mannerheimin lem-
piruokaa, vorschmackia. "Liian perinteistä 
minun makuuni", kirjoittaja lisää. 
Onneksi pettymyksestä selvitään, sillä menu 
sisältää kuitenkin paljon sellaista mitä Apple 
ja hänen vaimonsa Betsey mielellään syövät. 
Betsey pitää myös mies- ja naispuolisten 
blondien katselusta Esplanadin puistossa. Ki-
asma on Applen mielestä kaunis, mutta hel-
sinkiläisiltä on saattanut jäädä huomaamat-
ta, että rakennus "hohtaa illalla kuin jää tai 
Sarpanevan tai Wirkkalan suunnittelema lasi-
esine". 
Akateemisen kirjakaupan ovella toimittajan 
huomio kiinnittyy kiinnostavaan yksityiskoh-
taan: rakennuksessa on "elegantin veistok-
selliset ja erittäin ergonomiset pronssiset 
ovenkahvat – kolme kullakin ovella, eripitui-
sille ihmisille omansa". 
Sisätilakaan ei jätä vierailijaa kylmäksi. Se ei 
kirjoittajan mukaan ole "banaali eikä mahtai-
leva" vaan "täydellinen ihmisen mittainen 
ympäristö kirjojen selailuun". 
Suomalaisen kansanluonteen tunnetut an-
keudet kirjoittaja ohittaa mainitsemalla me-
lankolian ja mollisointuisen tangon ja totea-
malla heti perään, että "aurinko polttaa kai-
ken tämän pois". 
Sitä paitsi historia on muuttanut suomalaista 
kansanluonnetta avoimempaan suuntaan, 
Apple kirjoittaa. "Vanha kaverini Max Jakob-
son, yksi Euroopan arvostetuimmista diplo-
maateista, on sitä mieltä." 
Kaikesta huolimatta Helsinkiin kannattaa kir-
joittajan mielestä tulla vain ja ainoastaan 
keskikesällä. Silloin rapujuhlasesonki alkaa 
kulkea kohti huippukohtaansa ja "katukahvi-
lat ja veden äärellä sijaitsevat torit kuhisevat 
kauniita ja karaistuneita ihmisiä". 
R.W. Apple Jr.:n juttu Helsingistä The New 
York Timesissa 
http://travel2.nytimes.com/2006/07/16/trav
el/16helsinki.html  
 
 
 

Hotel Kämp nousi maailman sadan parhaan 
hotellin listalle (Taloussanomat 11.08.2006) 
 
Helsingin ydinkeskustan Hotel Kämp nousi 
maailman sadan parhaan hotellin listalle Tra-
vel & Leisure-lehden vuotuisessa lukijaää-
nestyksessä. Hotelli noteerattiin sijalle 92.  
Voiton vei Etelä-Afrikassa toimiva Singita Pri-
vate Game Reserve, joka nousi edellisvuo-
den kakkostilalta kärkeen. Vahviten kärkika-
hinoissa pärjäsivät aasialaiset hotellit, jotka 
veivät kahdeksan sijaan kymmenen parhaan 
joukosta.  
Kämp oli ainoa pohjoismainen sadan par-
haan listalle yltänyt hotelli. Sadan parhaan 
joukossa oli Kämpin lisäksi 20 muuta eu-
rooppalaista hotellia ja paras eurooppalainen 
hotelli oli skottilainen Inverlochy Castle. Eu-
rooppalaisten joukossa Kämp oli sijalla 20.  
Travel & Leisure on vaativille matkailijoille 
suunnattu lehti, joka kerää lukijaäänestyk-
sellä vuoden parhaat matkailukohteet. 
 
Suomalaisten alkukodin paikasta kiistellään 
jälleen (Helsingin Sanomat 18.07.2006) 
 
Kiista suomen kielen ja kansan alkuperästä 
ei jätä kielentutkijoita rauhaan. Keväällä il-
mestyi Oulun yliopiston entisen professorin 
ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen 
entisen johtajan Pauli Saukkosen teos Suo-
malais-ugrilaisten kansojen ja kielten alkupe-
räongelma. 
Geenitutkimukseen ja arkeologiaan perus-
tuen Saukkonen väittää, että ei ole olemassa 
suomalais-ugrilaista alkukotia. Hänen perus-
ajatuksensa on, että geenilinjoja tutkimalla 
voidaan päätellä jotain myös kielten liik-
keistä. 
"Vaikka kansan tai yleensä kieliyhteisön ja 
sen edustaman kielikunnan liitto ei ole pit-
kässä historiallisessa perspektiivissä kaikissa 
tapauksissa geneettisesti pysyvä, kieliyhtei-
sön kielen vaihtuminen oman kielikunnan 
eläessä kokonaan toiseen kielikuntaan on 
poikkeusilmiö", Saukkonen kirjoittaa teok-
sensa alkusanoissa. 
Tätä perusolettamusta useimmat kielitieteili-
jät eivät hyväksy. Oulun yliopiston tutkijan 
Ante Aikion mukaan Saukkosen teos on 
myös aika pitkälle epätieteellinen. 
"Pauli Saukkonen olettaa, että geneettisten 
ja arkeologisten tulosten nojalla voitaisiin 
päätellä jotain kielistä. Tämä on metodologi-
nen virhe." 
Aikio korostaa, että suomalaisuus on eri asia 
kuin suomen kieli. 
"Suomen kielen linjaa voidaan seurata kauas 
ajassa. Mutta missä vaiheessa on syntynyt 
suomalaisuus, se on moderni ilmiö". 
Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun suo-
malaisten alkukoti herättää keskustelua. 
Vuoden 2002 lopussa Kalevi Wiikin kirjoitta-
ma Eurooppalaisten juuret nostatti suuren 
väittelyn. 
Wiik sanoo teoksessaan, että ei ole olemas-
sa alkukotia Volgan mutkassa. Sen sijaan 
hän esittää, että suomalaiset olisivat olleet 
pohjoisen Euroopan alkuperäisväestö, jonka 
kieli oli kansojen varhainen välittäjäkieli, lin-
gua franca. 
 
 
 

Merenkurkku nousi maailmanperintölistalle 
(Helsingin Sanomat 12.07.2006) 
 
YK:n tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon 
maailmanperintökomitea hyväksyi Merenkur-
kun saariston maailmanperintöluetteloon 
keskiviikkona Liettuan Vilnassa pitämässään 
kokouksessa. 
Päätös vahvistetaan vielä ensi sunnuntaina. 
Samalla luetteloon hyväksytään uudet koh-
teet Kiinasta ja Kolumbiasta. 
Merenkurkun saaristo Pohjanlahden kapeim-
malla kohdalla on Suomen ensimmäinen 
luonnonperintökohde Unescon luettelossa. 
Aiemmin luetteloon on hyväksytty Suomesta 
kuusi kulttuuriperintökohdetta, kuten esi-
merkiksi Vanha Rauma, Suomenlinna ja Pe-
täjäveden kirkko. 
"Uskon, että Merenkurkun saama korkein 
mahdollinen status lisää entisestään alueen 
arvostusta, ja saariston tunnettavuus leviää 
maailmalla", kommentoi ympäristöministeri-
ön valtiosihteeri Stefan Wallin luetteloon hy-
väksyntää. 
Merenkurkun saaristo on Ruotsin Höga Kus-
tenin (Korkean Rannikon) maailmaperintö-
kohteen laajennus. Ympäristöministeriön 
mukaan ne muodostavat geologisen koko-
naisuuden, jossa maankohoaminen on näh-
tävissä ainutlaatuisesti. 
"Maannousu on Merenkurkun saarissa lähes 
sentti vuodessa, ja se on niin nopeaa, että 
yhden ihmiselämän aikana voi nähdä nousun 
aiheuttaman muutoksen luonnossa", kertoo 
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen johtaja 
Pertti Sevola. 
Unescon maailmanperintöluetteloon hyväk-
syntä ei tuo Merenkurkun saaristolle uusia 
suojeluvaatimuksia; suurin osa noin 5600 
saaren alueesta viidessä kunnassa on suojel-
tu ennestään. 
Merenkurkun alueella asuu pari tuhatta ih-
mistä muun muassa Raippaluodossa ja Björ-
kebyssä. 
Merenkurkun alue vapautui jäätiköstä noin 
10 000 vuotta sitten ja uloimmista saarista 
on matkaa Ruotsiin vain noin 25 kilometriä. 
 
Ruoppausalus löysi Vuosaaresta mammutin 
kyynärluun (Helsingin Sanomat 27.06.2006) 
  
Vuosaaren rakenteilla olevan sataman meri-
väylältä löydettiin viime joulukuussa kesken-
kasvuisen mammutin kyynärluu. Luu on 
kymmenes ja vanhin tai toiseksi vanhin 
mammuttilöytö Suomessa. 
Edellinen mammutin jäänne, olkaluun kap-
pale löydettiin Herttoniemen urheilukentältä 
vuonna 1954. 
Vuosaaren Satamauutiset-lehden mukaan 
kyynärluu löytyi, kun Vuosaaren satamaan 
johtavaa meriväylää ruopanneen Cornelia-
aluksen proomussa havaittiin oudonmallinen 
kappale. Sitä epäiltiin heti luuksi ja se toimi-
tettiin tutkittavaksi Helsingin yliopiston luon-
nontieteellisen keskusmuseon eläinmuseoon. 
Koska Cornelia oli tehnyt löytöpäivänä ruop-
paustöitä kahden kilometrin matkalla Krok-
holmenin lounaispuolella, luun tarkkaa löytö-
paikkaa ei pystytä määrittelemään. Se tarttui 
aluksen matkaan jostain kohti meriväylää. 
Ensimmäisenä löydön sai käsiinsä paleonto-
logi Pirkko Ukkonen, joka määritteli sen  

http://travel2.nytimes.com/2006/07/16/travel/16helsinki.html
http://travel2.nytimes.com/2006/07/16/travel/16helsinki.html


Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote 17 

mammutin kyynärluuksi. Siitä alkoivat puoli 
vuotta kestäneet jatkotutkimukset. 
Radiohiiliajoituksen perusteella Vuosaaresta 
löytyneellä luulla on ikää vähintään 40 000 
vuotta. 
Kvartäärigeologian tutkija Arto Miettinen ar-
vioi kyynärluun olevan kuitenkin jopa yli 
120.000 vuotta vanha. Hänen mukaansa sel-
laista piilevälajistoa, jota Vuosaaresta löyty-
neen luun sedimentissä oli, ei ole esiintynyt 
Itämeressä viime jääkauden jälkeen. 
Miettisen mukaan löytö on peräisin Eem-in-
terglasiaaliselta ajalta, joka oli 130 000–
115.000 vuotta sitten. Eem-aikana Suomen-
lahdelta oli meriyhteys Karjalan kautta Vie-
nanmereen ja vesi oli nykyistä huomattavas-
ti suolaisempaa. 
Miettinen aikoo jatkaa kyynärluun iän mää-
rittelyä syksyllä. 
 
Japanilaistutkimus: Finnairilla maailman par-
haat ruoat (Taloussanomat 18.09.2006) 
 
Finnair on noussut Japanin suosituimmaksi 
länsiyhtiöksi sikäläisen matkailulehti AB-
ROAD Magazinen äänestyksessä. Tutkimuk-
sessa rankattiin 10 parasta lentoyhtiötä ja 
Finnairin kokonaissijoitus oli neljäs.  
Ensimmäinen oli All Nippon, toinen Singapo-
re Airlines ja kolmas Japan Airlines. Finnair 
oli paras länsiyhtiö jättäen taakseen mm. 
Emiratesin, Aircalinin, Virgin Atlanticin ja 
KLM:n. 
Finnair sai eniten kehuja ateria- sekä juoma-
tarjoilusta, joka oli japanilaisten mielestä 
maailman parasta. Pisteitä ropisi myös mat-
kustamopalvelusta. Lisäksi Finnair oli lento-
yhtiö, jolla mieluiten haluttiin matkustaa uu-
destaan.  
Tutkimus tehtiin maaliskuussa ja vastasi mil-
tei 5 000 ihmistä. 
Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka liikennöi 
Pohjois-Euroopasta Japanin kaikkiin kolmeen 
tärkeimpään kaupunkiin eli Tokioon, Osa-
kaan ja Nagoyaan. 
Finnair on lentänyt Japaniin vuodesta 1983 
lähtien. Lennoilla on alusta lähtien ollut japa-
ninkielistä henkilökuntaa. 
 
Lordi komeilee Postin mobiilikortissa 
(Helsingin Sanomat 26.09.2006) 
 
Suomen Posti rakentaa uutta kuluttajien pal-
velukokonaisuutta ja ottaa nyt arvionsa mu-
kaan merkittävän askeleen tuotevalikoiman-
sa uudistamisessa. 

 
Posti ja Sony BMG Music Entertainment Fin-
land ovat tehneet yhteistyötä koskevan raa-

misopimuksen. Postilla on yksinoikeus käyt-
tää artistien kuvia esimerkiksi mobiiliposti-
korteissa, digitaalisissa omakuvapostimer-
keissä, korusähkeissä ja cd-postikorteissa 
sekä pakkaustarvikkeissa. 
Ensi vaiheessa artistit ovat kansainvälisesti-
kin tunnettu Lordi sekä kotimaassa suositut 
PMMP, Katri Ylander ja Agnes. Uusi musiikil-
linen tuoteperhe tulee myyntiin syksyn aika-
na huomisesta alkaen. 
Yhteistyösopimuksella ja uudentyyppisellä 
tuotevalikoimalla Posti tavoittelee erityisesti 
nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat tottu-
neet käyttämään sähköisiä kanavia henkilö-
kohtaiseen viestintään. 
Uusia ratkaisuja ovat sähköisesti lähetettävä, 
aitona korttina jaettava ePostikortti ja mat-
kapuhelimesta lähetettävä mobiilipostikortti 
sekä omakuvapostimerkki. Lisäksi musiikkia 
sisältävät uudet cd- ja dvd-postikortit tarjoa-
vat vastaanottajalle myös ääntä ja kuvaa. 
Perinteisistä palveluista taas pakkaustarvik-
keet, postikortit ja korusähke saavat musii-
killisen ilmeen yhteistyöartistien myötä. Li-
säksi Posti tuo Lordi- ja Eurovision laulukil-
pailu -aiheisen postimerkin markkinoille ensi 
vuoden toukokuussa Euroviisujen aikaan. 
 
Tuhansia vuosia piileskellyt kotilolaji löytyi 
Hollolasta (Helsingin Sanomat 20.09.2006) 
 
Suomesta on löydetty uusi kotilolaji. Päijät-
Hämeen Hollolasta löytynyttä isosulkukotiloa 
ei ole aiemmin tavattu näiltä leveysasteilta. 
Nilviäistutkijoiden ryhmä löysi lajin Natura-
alueelta Tiirismaan pohjoisrinteeltä viime 
toukokuussa. Erikoista on, että laji on elänyt 
alueella jo pitkään kenenkään sitä huomaa-
matta. 
"Löydön arvo on suuri siksi, että se ei ole tu-
lokaslaji", kertoo intendentti Ilmari Valovirta 
Luonnontieteellisestä keskusmuseosta. 
Valovirta muistelee, että hänen nelikymmen-
vuotisen uransa aikana Suomen luonnosta 
on löydetty viisi alkuperäistä nilviäislajia. Tu-
lokkaita on tavattu kymmenkunta. 
Isosulkukotilot ovat todennäköisesti eläneet 
alueella jo tuhansia vuosia. Tiirismaan koste-
at rinnelehdot ovat suotuisa elinympäristö 
nilviäisille. 
Parisenttistä, sikarin muotoista kotiloa tava-
taan Suomen lähialueilla muun muassa 
Etelä-Ruotsissa, Tanskassa ja Baltian mais-
sa. Laji on Pohjois-Euroopassa uhanalainen 
ja suojeltu. 
Tiirismaalla kotiloa uhkaa lähinnä Messilän 
laskettelukeskus, jonka rinteet kulkevat 
muutaman sadan metrin päässä lajin löytö-
paikasta. 
"Laskettelukeskuksen laajeneminen tähän 
suuntaan ei ole mahdollista", Valovirta sa-
noo. 
Löytöpaikka on Metsähallituksen mailla. Va-
lovirran mukaan laji voi säilyä Tiirismaalla, 
jos metsä ja sen purot säilyvät koskematto-
mina. Isosulkukotilo on herkkä metsän mik-
roilmaston muutoksille. 
 
Mittava ihmissalakuljetus paljastui 
(Iltalehti 27.09.2006) 
 
Rajavartiolaitos on päässyt laajan intialaisen 
ihmissalakuljetusliigan jäljille. 

Helsingin rajatarkastusosaston apulaispääl-
likkö Petteri Partanen sanoo STT:lle, että lii-
gan epäilty johtaja on vangittu. Tilanne on 
harvinainen, koska tähän mennessä oikeu-
den eteen on saatu lähinnä liigojen niin sa-
nottuja rivimiehiä. 
Partasen mukaan intialaisten salakuljetus 
Suomeen on paisunut valtavan isoksi viime 
kesän aikana. Mahdollista on, että organi-
saatio testaisi, miten kuljetus Suomen kautta 
onnistuisi. 
Sama organisaatio toimii epäilysten mukaan 
myös Ruotsissa. Suomessa salakuljetusta 
tutkii myös keskusrikospoliisi. 
Toiminnan uskotaan jatkuneen jo pitkään. 
Partasen mukaan toiminta on organisoitu-
nutta ja kansainvälistä. 
 
Kymmeniä turisteja sairaalaan Kreikan met-
säpalon vuoksi  
(Helsingin Sanomat 22.08.2006) 
 
Yksi turisti kuoli ja kymmeniä joutui maa-
nantaina ja tiistaina sairaalaan metsäpalon 
aiheuttamien hengitysvaikeuksien ja palo-
vammojen vuoksi Kreikan koillisosassa. 
Uutistoimistojen mukaan lähes kaksituhatta 
ihmistä evakuoitiin maanantaiyönä hotelleis-
ta ja asuintaloista Halkidikin niemimaan lo-
makohteissa Thessalonikin lähellä. 
Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan yli tuhat britti-
läistä evakuoitiin hiekkarannalle Haniotin 
kaupungin lähellä. 
Turisteja, lapsia ja vanhuksia kuljetettiin tur-
vaan rannikkovartioston veneillä ja kalastus-
troolareilla, kertoi paikallinen uutistoimisto 
MPA. Osa pelastautui autolla tai jalan. 
Alueella olevilla suomalaisilla ei Suomen 
Ateenan-suurlähetystön mukaan ole vaaraa. 
”Tämä ei ole tyypillinen suomalaisten ryhmä-
matkojen kohde. Yksittäisiä matkailijoita alu-
eella voi olla”, konsuli Leena Vuorio sanoi 
puhelinhaastattelussa. Yksi alueella ollut 
suomalainen otti lähetystöön yhteyttä, hän-
kin kunnossa. 
Evakuoidut viettivät yönsä rannoilla, leirintä-
alueilla tai hotelleissa. Osa palasi tiistaina 
alueelle. 
Osa hotelleista ja asuintaloista kärsi sähkön 
ja veden puutteesta. 
Kuolonuhreja oli tiistai-iltaan mennessä tiet-
tävästi yksi. 41-vuotias saksalaismies sai sy-
dänkohtauksen ja hukkui yrittäessään nous-
ta veneeseen. 
Kassandran kaupunkiin julistettiin hätätila 
myöhään maanantai-iltana, kun vuorenrin-
teeltä alkanut palo levisi raivoisasti ympäris-
töön. Puuskittainen tuuli ja lähes 40 celsius-
asteen lämpötila edesauttoivat palon leviä-
mistä. Uutistoimistojen mukaan tuhansia 
hehtaareita metsää, satoja asuintaloja sekä 
kymmeniä hotelleja ja autoja paloi. 
Tuholla oli ”raamatulliset mittasuhteet”, sa-
noi Halkidikin maaherra Argyris Lafazanis 
uutistoimisto MPA:lle. 
Sotilaat ja palomiehet sammuttivat paloa 
maalta käsin samalla kun helikopterit ja len-
tokoneet ruiskuttivat vettä ilmasta. Kreikka-
laisviranomaisten mukaan tilanne oli tiistaina 
hallinnassa. 
Palon syttymissyyksi on epäilty salamaniskua 
tai tuhopolttoa. 
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Ruokapalsta 
 
Marenkimansikkakakku 
 
1 kuppi sokeria 
6 kananmunan valkuaista 
Hyppysellinen suolaa 
4 ruokalusikkaa sitruunamehua 
Kaikki ainekset sekoitetaan keskenään rajus-
ti sekoittaen. 
Laitetaan pyöreään, tarttumattomaan, vuo-
kaan jonka halkaisija on 32 cm. Jos vuoka ei 
ole tarttumaton, on siihen ehdottomasti lai-
tettava leivinpaperi. 
Paistetaan 100 asteessa 1 tunti ja annetaan 
olla sammutetussa uunissa toinen tunti. 
(Paistettu marenki säilyy n. 15 – 20 päivää) 
 
Mansikkapäällinen 
4 kupillista pieniksi leikattuja mansikoita 
4 ruokalusikkaa maissijauhoja 
1 kupillinen tomusokeria 
½ teelusikkaa vaniljaa 
Keitetään kaikki aineet keskenään, niin kau-
an että seos sakeutuu. Annetaan jäähtyä. 
Laitetaan marenki lautaselle, päälle kerma-
vaahtoa ja sitten mansikkapäällinen. Koris-
tellaan tuoreilla mansikoilla. 
 
Toimitus surffaili Internetissä 
 
Ulkoasiainministeriö on uusinut kesän aikana 
verkkosivustonsa. Uudistus ei koske pelkäs-
tään visuaalista ilmettä vaan myös sisältöä. 
Kriisitilanteissa UM lupaa uuden sivuston 
mukautuvan entistä paremmin tiedottamisen 
tarpeisiin. www.formin.fi  
 
Yleisradio on avannut 80 -vuotisjuhliensa 
johdosta vanhat arkistonsa netissä.  
www.yle.fi/elavaarkisto/ 
 
Radion sinfoniaorkesteri on avannut soivan 
arkistonsa osana Yleisradion Elävää arkistoa.  
RSO on ainoa suomalaisorkesteri, jolla on 
sopimus internet-oikeuksista Muusikkojen lii-
ton kanssa. RSO:n konsertit ovatkin kuulta-
vissa suorina lähetyksinä netin kautta. 
www.yle.fi/rso/ 
 
Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin 

yhteinen verkkopalvelu avautuu uudenlaise-
na kaupunkiportaalina 28.9. Uuden 
Helsinki.fi-palvelun keskeinen idea on pää-
kaupunkiseudun käytetyimpien julkisten ja 
kaupallisten sähköisten palvelujen, kuten 
reittioppaan, aikataulujen, kartta-, ravintola-, 
elokuva- ja majoitushaun sekä säätietojen, 
integroiminen yhteen osoitteeseen. 
www.helsinki.fi  
 
Suomen Matkatoimisto on avannut verkkosi-
vuillaan palvelun, jonka avulla lomakuvista 
ja muistakin kuvista voi teettää kirjan. Tee 
Itse Kirja -palvelulla kuvista ja tekstistä syn-
tyy nelivärinen, kovakantinen kirja.  
Palvelu on kirjan tilaukseen saakka maksu-
ton. Kirjaa voi täydentää millä tahansa inter-
net-yhteydessä olevalla tietokoneella. Kirjoja 
voi olla tekeillä yhtä aikaa useitakin. Loma-
muistojen lisäksi voi tehdä vaikkapa suvun 
kronikkaa tai omaa keittokirjaa.  
http://www.smt.fi/teeitsekirja.html  
 
Jokaisella Suomen kaupungilla on nyt inter-
netissä oma kaupunkiopas, kun Opasmedia 
avasi kerralla 106 kaupungin oppaat omissa 
osoitteissaan. 
Kaupunkioppaat tarjoavat paikallisille yrittä-
jille yhteistyöfoorumin ja paikallisen median 
yritysten esilletuomiseksi. Kaupunkioppaiden 
tarkoitus on parantaa eri kaupunkien yritys-
ten verkkonäkyvyyttä ja tukea siten paikallis-
ta elinkeinotoimintaa.  
www.opasmedia.com.  
 
Vitsejä 
 
Elämän visaisia kysymyksiä: 
- Onko synonyymille synonyymia? 
- Miksi kuolemantuomitun neula sterilisoi-

daan, kun hänelle annetaan myrkkypis-
tos? 

- Jos pikaliima kiinnittää mitä vain, miksei 
se kiinnity tuubin sisälle? 

- Mistä tietää että näkymätön muste on 
loppu? 

- Mihin lumen valkoinen väri joutuu kun lu-
mi sulaa? 

- Miksei puhelin ole koskaan varattu kun 
soittaa väärään numeroon? 

- Jos rakkaus on sokeaa, miksi seksikkäät 

alusvaatteet ovat niin suosittuja? 
- Jos jäniksenkäpälä tuottaa onnea, mitä 

jänikselle tapahtui? 
- Miksi kutsutaan kahvitaukoa tee-tehtaas-

sa? 
- Miksi kaukosäädintä painetaan kovempaa 

kun patterit ovat loppussa? 
- Jos kuristat smurffia, minkä väriseksi sen 

kasvot muuttuvat? 
- Mitä teet jos näet uhanalaisen eläimen 

syövän uhanalaista kasvia? 
- Miksei kissanruoka ole hiiren makuista? 
- Jos harrastat seksiä auton takapenkillä ja 

käytät turvavyötä, onko se turvaseksiä? 
- Miksei lampaat kutistu sateella? 
- Jos sanon että valehtelen aina, valehte-

lenko silloin? 
- Miten lumiauran kuljettaja pääsee aamulla 

töihin? 
- Jos ajat valon nopeudella, mitä tapahtuu 

kun sytytät ajovalot? 
- Mikä on pimeyden nopeus? 
- Miksi kamikaze-lentäjä käyttää kypärää? 
- Jos kuuro viittoo kirosanan, peseekö äiti 

hänen kätensä saippualla? 
- Jos tefloniin ei tartu mikään, miten se 

saadaan kiinni paistinpannuun? 
 
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 tapaami-
sesta (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 mar-
raskuussa 2006. Toimitus odottaa jälleen 
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja 
tiedotteeseen.  
Tapahtumakalenteri 

Tapahtumakalenteri 
 
01.10 Kuukausitapaaminen tavernassa 1901, klo 20.00. 

10.10 Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä 
24.10 YK:n päivä  

29.10 Kesäaika päättyy, kelloja siirretään yksi tunti taaksepäin 
 

05.11 Kuukausitapaaminen tavernassa 1901, klo 20.00. Uskonpuhdistuksen muistopäivä 
06.11 Ruotsalaisuuden päivä 

12.11 Isänpäivä 
17.11 Thessalonikin 46.elokuvafestivaali alkaa 

20.11 Lapsen oikeuksien päivä 
 

http://www.formin.fi/
http://www.yle.fi/elavaarkisto/
http://www.yle.fi/rso/
http://www.helsinki.fi/
http://www.smt.fi/teeitsekirja.html
http://www.opasmedia.com/
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	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 Unescon maailmanperintökohde. Myös luonto alueella on koskematon. Alueella elää 35 kasvilajia, joita ei tavata muualla, sekä runsaasti villieläimiä, jopa susia. 
	Seuramme sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis toimi ryhmän matkaemäntänä ja toimittajilla oli tilaisuus vierailla risteilyn puitteissa Athos-vuoren rannikkovesillä.
	– Tiettävästi Athosvuoren luostareilla on ollut yhteyksiä Suomeen jo 1300-luvulla. Perimätiedon mukaan munkki Sergei vaelsi Pyhältä Vuorelta Pohjolaan ja perusti Valamon luostarin Laatokan Valamon saarelle.
	Toimittajaryhmä jatkoi työmatkaansa Thessalonikista kohti Ateenaa.
	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.
	Seuran ja jäsenten toimintaa
	Suomalaisvierailuja Thessalonikissa
	Ateenan suurlähetystö tiedottaa
	(www.finland.gr) 
	Kuukausitapaamiset
	Suurlähetystö haluaa muistuttaa passiasiakkaita siitä, että puutteelliset tai virheelliset henkilötiedot Suomen väestötietojärjestelmässä ovat esteenä passihakemuksen käsittelylle. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että passinhakija joutuu palaamaan uudelleen suurlähetystöön. Esimerkiksi tiedot nimen- tai osoitteenmuutoksista eivät siirry automaattisesti Suomen väestörekisteriin, joten passinhakijan tulee tarkistaa väestörekisteritietojensa oikeellisuus viimeisen kotikuntansa maistraatista ennen passihakemuksen jättämistä www.maistraatti.fi 
	Tämän syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen pidetään lokakuun ensimmäinen sunnuntai.
	Simo Haavisto Thessalonikissa
	Simo Haavisto, seuramme pitkäaikainen taloudenhoitaja ja johtokunnan jäsen sekä Thessalonikin Suomi-koulun opettaja vieraili taas Suomesta Thessalonikissa.
	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.
	Seuralaiset illastivat Simon kanssa seuramme kantapaikassa tavernassa 1901, torstaina 21.9.
	Toimituksen lisäys:
	Kotikuntasi maistraatista saat "omien tietojen tarkastusotteen" kerran vuodessa ilmaiseksi. Jos tarvitsen sen useimmin maksaa ote € 3,70.
	Suomalaisia viini- ja kulttuurimatkalla Thessalonikissa
	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.
	Maistraatista suositellaan että ote pyydetään puhelimitse tai faksilla (sähköpostia maistraatteihin tulee niin paljon että otteen saaminen viivästyy huomattavasti).
	Tampereen Suomi-Kreikka yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Lepistö vieraili matka-isännän ominaisuudessa ryhmänsä kanssa Thessalonikissa 4.-11.9.2006.
	Vielä muistutukseksi ohessa suurlähetystön tiedote biopasseista:
	Viini- ja kulttuuripainotteiseen matkaohjelmaan sisältyi mm. tutustumista Halkidikin niemimaahan kuten käynti Petralonan tippukiviluolilla. Yhtenä retkikohteena oli ortodoksien munkkitasavalta Athos – ryhmä tutustui luostarien historiaan ja elämänrytmiin piraattilaivalta käsin, sillä naisten ei sallita astua munkkien asuttamalle Athos-vuoren alueelle. Risteilyalus puikkelehti luostariniemen rannikkovesillä ja ryhmällä oli tilaisuus poiketa uimassa läheisessä Uranoupoliksen kalastajakylässä.
	Avoinna:
	Biopassit tulevat elokuussa
	ti-su klo 11-20.30 (lipunmyynti päättyy klo 20), ma suljettu. 
	(Suomen suurlähetystö 25.7.2006)
	Salomonkatu 15 (Kampin liikekeskuksen vieressä), Helsinki 10, PL 5400, 00099 Helsingin kaupunki
	Suomi ottaa ns. biometriset passit käyttöön 21. elokuuta 2006. Suurin muutos Kreikassa asuvan suomalaisen kannalta on se, että biometristä passia voi Kreikassa hakea vain Suomen Ateenan-suurlähetystöstä
	Puh. (09) 310 87001, faksi (09) 310 87000
	Liput:
	Pääsylippu 7 euroa
	Jatkossa passihakemusta ei voi jättää kunniakonsulaattiin. Ennen passin hakemista hakijan tulee tarkistaa omat henkilörekisteritietonsa Suomessa maistraatista 
	Edelleen Makedonian alueen viinitien varrella olevat tunnetut viinitilat tulivat tutuksi ryhmälle ja aikaa jäi vielä käynteihin muutamissa alueen pienyrittäjien ylläpitämissä viinikellareissa. Naussan punaviinialueella ryhmä vieraili seuraamassa viininkorjuuta ja siellä oli mahdollisuus maistella alueen eri pientilojen viinituotteita. Verian kaupungin kupeessa sijaitseva arkeologinen alue nimeltä Vergina taas tarjosi suomalaisille suuren määrän historiaa ja kulttuuriperintöä Makedonian kultakaudelta.
	Alennuslippu 5 euroa
	Alle 18-v. ilmaiseksi
	Perjantaisin ilmainen sisäänpääsy!
	www.maistraatti.fi 
	Athos-faktoja
	– Athosvuori on ortodoksinen munkkitasavalta Makedonian maakunnassa Koillis-Kreikassa. Sillä on Kreikan valtion myöntämä itsehallinto ja oma kaksipäisen kotkan koristama lippu. 
	Mikä on biometrinen passi? 
	Biometrinen passi ei poikkea ulkonäöltään nykyisin käytössä olevista passeista juuri lainkaan. Sen tietosivu eli kuvan ja henkilötiedot sisältävä sivu kätkee kuitenkin sisäänsä mikrosirun, jonne sijoitetaan digitaalisia tietoja passinhaltijasta: henkilötiedot, nimikirjoitus ja digitaalinen kasvokuva, joka skannataan passinhakijan itse mukanaan tuomasta valokuvasta. On huomattava että valokuvaa koskevat vaatimukset tiukkenevat. Valokuvaohjeet löydät poliisin netti sivuilta www.poliisi.fi kohdasta Luvat => Passi
	– Pinta-alaltaan 390 neliökilometrin laajuisella alueella asuu noin 2000 munkkia 20 luostarissa.
	Matkaviikon ohjelmaan kuului runsaasti tavernakäyntejä ja elävää musiikkia. Thessalonikin kansainvälisten yleismessujen puitteissa oli monipuolista kulttuuritarjontaa ryhmän iltaohjelmaa koskien.
	– Ensimmäinen luostari perustettiin vuonna 963. Vuorella tiedetään kuitenkin asuneen erakkomunkkeja jo 300-luvulla.
	– Alueen tunnettu historia ulottuu jo kauas antiikkiin. Persian kuningas Kserkses I (485–465 eKr.) teki Athoksesta väliaikaisesti saaren rakennuttamalla niemimaan halki kanaalin laivastoaan varten persialaissotien aikaan. 
	Thessalonikin kaupunkiin ja sen historiaan opasti ryhmää seuramme sihteeri Marjut Katoniemi-Kutsuridis teemalla apostoli Paavalin jalanjäljillä kulkien.
	Käsiteltiin edellisen aluekokouksen 22.5.05 pöytäkirja. Kuultiin lyhyet maaraportit ja katsaus eri alueilla ilmenneisiin ongelmakohtiin. 
	Lisäksi huomionarvoista on, että lapsia ei enää voida merkitä vanhempien passiin. Lapsetkin matkustavat jatkossa siis omalla passilla. 
	Jälleen kerran tuli julki se, että henkilöitä on vaikea saada mukaan vapaaehtoiseen toimintaan ja näin työt helposti kasautuvat vuodesta toiseen samoille henkilöille. Todettiin lisäksi, että alueeltamme puuttuu sähköinen viestintäkanava (blogi). Esitettiin toivomus, että Ritva Viertola-Cavallari avaisi ja ylläpitäisi mainittua sivustoa.
	Hinta ja voimassaoloaika 
	Uudistusten yhteydessä luodaan ammattikorkeakouluille muitakin yhteisiä toimintatapoja. Sekä aikuis- että vieraskieliseen koulutukseen on muun muassa laadittu suositukset yhteisiksi valintaperusteiksi. Ammattikorkeakouluissa tullaan myös keskittämään vieraskielisten ja aikuishakijoiden neuvonta samaan tapaan, kuin nuorten koulutuksen yhteishaussa on tehty.
	Suomen passi maksaa tällä hetkellä ulkomailla 80 euroa. Nykyään normaali passi on voimassa 10 vuotta. Uusi ns. biometrinen passi on voimassa viisi vuotta, mutta nykyiset passit ovat biopassien käyttöönotosta huolimatta voimassa niihin merkityn voimassaoloajan. 
	Kokous kuuli usp:n sihteeristön edustajien puheenvuorot. Helena Balash totesi lähdeveron uudistuksen koskevan vain EU-kansalaisia tietyin ehdoin. 
	Passihakemuksen käsittelyaika on noin 3-4 viikkoa.  Kiireellisissä tapauksissa on tähän saakka ollut mahdollista hankkia korkeintaan vuoden mittainen väliaikainen passi. Jatkossa näiden pikapassien myöntäminen muuttuu rajoitetummaksi ja voimassaoloaika lyhyemmäksi. Tämän passin hinta säilyy myös ennallaan (80 euroa).  
	Paula Selenius esitteli maan hallituksen hyväksymän ulkosuomalaispoliittisen ohjelman. Vt parlamenttisihteeri Irene Gröhn esitteli keskusvirastojen antamat vastaukset usp:n edellisen täysistunnon hyväksymiin päätöslauselmiin.
	Yhteishaussa panostetaan sähköiseen hakemiseen ja myös tiedotukseen verkon kautta. Nettihaku muuttaa hakemisen ajasta ja paikasta riippumattomaksi myös eri aikavyöhykkeillä oleville hakijoille.
	Kumpaankin uuteen nettihakuun pääsee osoitteissa www.amkhaku.fi ja www.yhansokan.fi, mutta vieraskielisen koulutuksen haulle on myös oma suora osoitteensa www.admissions.fi. Vieraskielinen haku toteutuu englanniksi.
	Alueen varapuhemies teki selkoa biometristen passien valmistamiseen tarvittavien laitteiden sijoittamisesta ulkomaanedustustoihin.
	21.8.2006 lähtien Suomen passia voi hakea vain Ateenan suurlähetystöstä tai paikallispoliisilta Suomessa. 
	Arto Heikkinen esitteli ja jakoi ehdollepanotoimikunnan valmistaman väliraportin koskien seuraavassa aluekokouksessa tapahtuvaa uuden varapuhemiehen valintaa.
	Vieraskielisen koulutuksen yhteishaussa ovat ammattikorkeakoulujen tutkintoon johtavat vieraskieliset koulutusohjelmat lukuun ottamatta vieraskielistä aikuiskoulutusta, joka jää yhteishakujen ulkopuolelle. Haku syksyllä 2007 alkavaan vieraskieliseen koulutukseen on 15.1.-9.2.2007.
	Lisätietoja:
	Suomen suurlähetystö +30 210 7255860
	Päätettiin, että raportissa esitettyjen aikataulujen vuoksi raportti toimitetaan myöhemmin syksyllä ja vielä varmuuden vuoksi vuoden loppupuolella alueemme niille yhteisöille, jotka ovat akreditoituneet USP:hen. YHTEISÖJEN TULISI ILMOITTAA EHDOKKAANSA VARAPUHEMIEHEKSI 31.12.2006 MENNESSÄ osoitteeseen
	Suomi-Seura ja USP tiedottavat
	(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi) 
	Uusiin yhteishakuihin kuuluvat koulutusohjelmat johtavat korkeakoulututkintoon, ja siksi niihin kaikkiin pätee myös yhden korkeakoulupaikan säännös. Niinpä opiskelijavalinnan tulokset ilmoitetaan ja opiskelupaikka pitää vastaanottaa samassa valtakunnallisessa aikataulussa kaikissa kolmessa yhteishaussa.
	Suomi-koulujen tuki ry perustettu
	Suomi-koulujen tilannetta parantamaan on perustettu Suomi-koulujen tuki ry. Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Suomi-Seura ry, Kansanvalistusseura, Kesälukioseura ja Äidinkielenopettajien liitto ja sen hallitukseen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi kolme kokenutta Suomi-kouluopettajaa.
	artoheikkinen@eresmas.com 
	tai
	kasi.heikkinen@elisanet.fi 
	Raimo Alanen totesi, että nykyisessä maailmantilanteessa viranomaisilla pitäisi olla ajankohtaiset tiedot ulkosuomalaisten asuin- ja oleskelupaikoista. Todettiin, että mm. UM:n nettisivuilla on tarvittava lomake osoitteen ilmoittamista varten. Ritva Viertola-Cavallari esitti toivomuksen, että jokainen yhteisö hankkisi kirjastoonsa Siirtolaisinstituutin kustantaman teoksen "Suomalaisen siirtolaisuuden historia Euroopassa", osa 6.
	Lisätietoja Opetushallituksesta: www.oph.fi 
	Lähde: http://www.oph.fi/pageLast.asp?path=1,434,55408 
	Järjestön tehtävänä on sekä koulujen että niissä toimivien opettajien tukeminen, informaation välittäminen ja yhteydenpidon edistäminen. Liittyessään Suomi-koulujen tuki ry:hyn koulu voi lähettää opettajiensa nimilistan, jolloin jokaisesta sen opettajasta tulee automaattisesti tämän tukijärjestön jäsen.
	2007 on Suomen, Suomi-Seuran ja USP:n juhlavuosi
	Ensi vuonna Suomi täyttää 90 vuotta, Suomi-Seura ry 80 vuotta ja ulkosuomalaisparlamentti 10 vuotta.
	Hallitus päätti heinäkuun lopun kokouksessaan olla perimättä ensimmäisen toimintavuoden aikana liittymis- tai jäsenmaksua.
	Stig Westerdahl totesi, että USP:n puhemies, ministeri Pertti Paasio on ilmoittanut, että seuraavassa parlamentin täysistunnossa voivat ulkosuomalaisten lehdet esittäytyä ilmaisin näytenumeroin.
	Valtioneuvoston kanslia on asettanut Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden valtuuskunnan ja sen alaisen toimikunnan valmistelemaan suunnitelman juhlavuoden viettämisestä vuonna 2007 sekä huolehtimaan sen toteuttamisesta ja tiedottamisesta. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuriministeri Tanja Karpela ja toimikunnan puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Linna
	Järjestön nettisivujen ja esitteen on tarkoitus valmistua syksyn aikana. Suomi-kouluille lähetetään syyskuussa lisätietoa järjestöstä Kirjoita kirje -kilpailukutsun mukana.
	SEURAAVA ALUEKOKOUS PIDETÄÄN TÄYSISTUNNON YHTEYDESSÄ 9.9.07. 
	Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
	Ammattikorkeiden yhteishaku uudistuu
	Hyvää syksyä kaikille toivottaa
	Ammattikorkeakoulujen aikuis- ja vieraskieliselle koulutukselle rakennetaan parhaillaan omia yhteishakujärjestelmiä vuodeksi 2007. Aikuisille ja vieraskielisille tulee käyttöön nettihaku ja omat valtakunnalliset hakuajat. Haut eivät ole päällekkäisiä, vaan käytännössä ammattikorkeakouluihin on ensi vuonna kolme erillistä yhteishakua: yksi nuorten, yksi aikuisten ja yksi vieraskieliseen koulutukseen.
	Olavi Peltola
	Tiedotamme juhlavuoden tapahtumista, kun tapahtumakalenteri on saatavilla.
	varapuhemies
	USP:n seuraava, viides varsinainen istunto järjestetään Helsingin Finlandia-talossa 10.-11.9.2007.
	Arvoisa puhemiehistö,
	On ilo ilmoittaa, että jälleen yksi parlamenttimme aloitteista on usean vuoden jauhamisen jälkeen toteutunut. Ministeri Kalliomäki allekirjoitti viikon alussa päätöksen, joka mahdollistaa suomalaisen lukion perustamisen Espanjan Aurinkorannikolle. Kyseessä on ensimmäinen suomalaislukio Suomen rajojen ulkopuolella.
	USP:n varapuhemieheltä
	Hyvät ystävät,
	Uusien yhteishakujen tarkoituksena on helpottaa koulutukseen hakevien asemaa ja tiedonsaantia. Tähän mennessä hakijan on pitänyt olla valppaana koko ajan, kun ei ole tiennyt, millaista koulutusta ja missä päin Suomea voisi milloinkin olla tarjolla. Myös ulkomaiset hakijat saavat entistä paremmin tietoa suomalaisesta korkeakoulutuksesta: vieraskielisen koulutuksen yhteishaku on kansainvälisesti ainutlaatuisen hyvin organisoitu palvelu.
	Alueemme vuosikokous pidettiin siis 7.8. Helsingissä. Läsnä oli 26 henkilöä.
	Mirja Hiltunen toimii lehtorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on ohjannut usean vuoden ajan työpajoja, joissa taiteellisen tutkimisen kohteena ovat olleet pohjoisuus ja talvi. Ateenaan hän on koonnut installaatiosarjan, jossa pohjoinen kaamos ja auringonvalossa kylpevä ateenalainen puisto asettuvat vuoropuheluun. Sarjan pohjoinen osuus on koottu vuosien 2003–2005 aikana toteutetuista taiteiden tiedekunnan tila-aika-paikka työpajojen teemoista. Teoskokonaisuuteen liittyy Hiltusen vuonna 2005 ateenalaisten taideopiskelijoiden kanssa toteuttama performatiivinen puistotapahtuma. Installaatiot koostuvat äänestä, valokuvista sekä tilallisista elementeistä, jotka antavat tilaa työpajoihin osallistuneiden ja kaupunkilaisten kohtaamiselle ja tulkinnoille ympäristöstään.
	Asiaa ovat monien muiden tahojen lisäksi eduskunnassa voimaperäisesti ajaneet ainakin kansanedustajat Klaus Hellberg (sosdem) ja Kaarina Dromberg (kok).
	Kuluvalle vuodelle perintö- ja lahjaverotuotoiksi on arvioitu 490 miljoonaa euroa.
	Wallinin mukaan on turha nimetä, mistä muutos katetaan, sillä verokertymä on kokonaisuus ja tällä hetkellä verotuloja tulee paljon yli budjetoidun.
	Uusi passilaki vaikeuksineen on täällä meillä valtavana puheenaiheena ja opponoinnin kohteena.
	Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Annika Lapintie arveli, että Rkp on asiassa aktiivinen, koska puolueen kannattajakunnassa on varmasti monia muutoksesta hyötyviä.
	Hyvää syksyä teille kaikille,
	Olavi Peltola
	varapuhemies
	"Yhä useampi vasemmisto- ja demarihuushollikin kohtaa saman hyvin epäoikeudenmukaisen veron. Kyse on tavallisista kotitalouksista", Wallin vastaa kritiikkiin.
	Blogi Välimeren alueelle
	Hei, hyvät Välimeren alueella asuvien suomalaisyhteisöjen jäsenet
	Keskustan mielestä perintöveron muutokset on syytä kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan. Inflaatiokorotukset olisivat paikallaan, koska nyt liian pienet perinnöt joutuvat verotettaviksi.
	Minulla on ilo ilmoittaa, että olen avannut blogin Välimeren alueelle osoitteessa http://mediterra.vuodatus.net; Tervetuloa vilkaisemaan.
	Suomalaistapahtumia Kreikassa
	Uutiskatsaus
	POLITIIKKA
	EUROOPAN UNIONI
	TALOUSUUTISET
	KOULUTUS ja KULTTUURI
	URHEILU-UUTISET
	TERVEYS
	UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
	MUUT UUTISET

	"Perinnön pitäisi olla veroton tai verotukseltaan ainakin merkittävästi nykyistä kevyempi, kun yritys siirtyy sukupolvelta toiselle ja jatkaa toimintaansa", keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kalli toteaa.
	Otan myös mielelläni vastaan aluetta ja ulkosuomalaisparlamenttia koskevia yleisluontoisia uutisia ja tiedotuksia.  Lähettäkää mahdolliset viestinne osoitteeseen ritviecav@libero.it. Lisäksi jättää kirjoituksia koskevia kommentteja klikkaamalla tekstin alapuolella olevaa Kommentti-laatikkoa.
	Kysely: Suomalaiset eivät luota päättäjiin
	(Helsingin Sanomat 23.07.2006)
	Kallin mukaan huojennusten pitäisi ylipäätään olla merkittäviä, ja keskusta olisi valmis luopumaan noin kolmasosasta perintöverotuloista.
	Suomalaiset epäilevät päättäjien halua ja kykyä toimia kansan parhaaksi, kertoo Etelä-Suomen Sanomien ja Satakunnan Kansan teettämä kysely. Lehtien sunnuntaina julkistaman kyselyn mukaan johtaviin viranomaisiin luotetaan enemmän kuin poliittisiin päättäjiin.
	Ystävällisin syysterveisin
	Vasemmalla ollaan epäileväisiä. Sdp:n puoluesihteeri Maarit Feldt-Ranta pitää tärkeänä, että perintöverotusta tarkkaillaan, jotta se ei muodostu yksittäiselle ihmiselle kohtuuttomaksi. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyse on mittavasta veropotista.
	Ritva Viertola-Cavallari.
	Varapuhemiehen varahenkilö
	Kyselyn tehnyt Taloustutkimus pyysi vastaajia arvioimaan kouluarvosanoin sitä, miten hyvin poliitikot ja johtavat viranomaiset toimivat kansalaisten parhaaksi. Viranomaisten toimintaa piti vähintään kahdeksikon arvoisena 44 prosenttia vastaajista, mutta vain vajaat 17 prosenttia antoi näin hyvän arvosanan poliittisille päättäjille.
	"Verojen poistoa on aina helppo esittää, mutta samalla tulisi kertoa, mistä raha otetaan pois", Feldt-Ranta sanoo.
	Timo Jokelan ja Mirja Hiltusen North Dialogues-näyttely Ateenan kulttuurikeskuksessa 20.9.–30.9.2006
	Myös vasemmistoliitto uskoo mahdollisimman laajaan veropohjaan.
	Pohjoinen maisema, lappilainen kuvataide sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa kehittynyt paikka- ja yhteisösidonnainen taide olivat näyttävästi esillä Ateenan kulttuurikeskuksessa.
	"Inflaatiotarkistukset ovat tietenkin asia erikseen, mutta veron poisto kokonaan ei ole hyväksyttävää", Annika Lapintie toteaa.
	Vastaajista 43 prosenttia antoi poliitikoille arvosanan 4-6. Johtavat viranomaiset olivat näin kehnoja noin 20 prosentin mielestä. Viranomaisten toimintaa piti kiitettävänä 8 prosenttia, mutta poliitikkojen vain 1 prosentti vastaajista.
	Sri Lanka syyttää Suomea terroristien myötäilystä (Helsingin Sanomat 30.07.2006)
	Näyttelyssä tarkasteltiin pohjoista ympäristöä ja elämää taiteen keinoin. Tekijät lähestyivät aihepiiriä ympäristötaiteen ja yhteisötaiteen näkökulmista. Näin taiteilijoiden teosten välille syntyi jännitteinen vuoropuhelu.
	Kriittisimmin asennoituvat kyselyn perusteella 50 vuotta täyttäneet suomalaiset, jotka epäilivät eniten sekä poliitikkojen että viranomaisten toimintaa. Parhaita arvosanoja molemmille antoivat nuoret eli alle 25-vuotiaat.
	Sri Lankan hallitus syyttää Suomea myöntymisestä terroristien tahtoon. Suomi ja Tanska ilmoittivat perjantaina vetävänsä tulitaukotarkkailijansa Sri Lankasta, kuten tamilikapinalliset ovat toivoneet. 
	Näyttelyssä piirtyivät esille ympäristön kulttuuriset, sosiaaliset, etniset ja poliittiset merkit Suomen Lapista, Pohjois-Skandinaviasta ja Venäjältä. Myös maisema on läsnä teoksissa. Ihmisen läsnäolo on aistittavissa valokuvissa, jotka esittelivät autiossa maisemassa olevia lumi-installaatioita. Vuoropuhelua syntyi myös etelän ja pohjoisen välille.
	Taloustutkimus haastatteli kyselyä varten 1 012:ta henkilöä 11.–19. heinäkuuta. Vastaajat olivat iältään 15–79-vuotiaita. Kyselyn virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan.
	"Tämä kannustaa terrorismiin. Terroristien vaatimuksille annetaan periksi", sanoi hallituksen tiedottaja Keheliya Rambukwella uutistoimisto AP:n mukaan.
	Rambukwellan mukaan tarkkailijoiden poisveto on "huono esimerkki koko maailmalle, joka pitää terrorismia syöpämäisenä uhkana ja taistelee sitä vastaan." 
	Rkp ja kokoomus valmiit luopumaan perintö- ja lahjaverosta
	Timo Jokela toimii professorina Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Hän on tutkinut työssään ja taiteessaan ympäristön, taiteen ja yhteisön suhteita. Ateenassa esillä oleva teoskokonaisuus liittyy monivuotiseen ja edelleen jatkuvaan ympäristötaideprojektiin, jossa taiteen lähtökohtana on paikan ja maiseman historia. Teokset ovat kiinteässä yhteydessä Jokelan Lapin yliopistossa kehittelemään pohjoiset erityisolot huomioivaan taiteeseen. Jokela on koonnut Ateenan näyttelyyn suuria talvitaidetta esitteleviä valokuvia sekä piirroksia ja sekatekniikkakoosteita.
	(Helsingin Sanomat 12.07.2006)
	Viiden pohjoismaan tarkkailijaryhmä on valvonut Sri Lankassa vuonna 2002 solmittua tulitaukoa, joka on pitänyt huonosti.
	Rkp:n puheenjohtaja Stefan Wallin esittää perintö- ja lahjaveron poistamista. Uudistuksesta olisi sovittava seuraavassa hallitusohjelmassa.
	Suomalaisista tulitaukotarkkailijoista vastaava ulkoministeriön poliittisen osaston hallinnollisen avustajna Marita Maunolan mukaan Rambukwellan syytös ei pidä paikkaansa. 
	Kokoomus on jo aikaisemmin kannattanut asteittaista luopumista ja kiireellisintä olisi lopettaa yritysvarallisuuden perintövero.
	"Tarkkailijoiden vetämisessä pois ei  ole kyse kannanotosta, vaan yksinkertaisesti Suomen linjan noudattamisesta. Suomalaiset tarkkailijat osallistuvat ainoastaan sellaisiin operaatioihin, joissa kaikki osapuolet hyväksyvät 
	Keskusta on valmis merkittäviin veronhuojennuksiin, mutta Sdp ja Vasemmistoliitto kyselivät heti Rkp:n ehdotuksen kuultuaan, mistä kyseiset verotuotot poiston jälkeen katettaisiin.
	tarkkailijat ja takaavat heidän koskemattomuutensa." 
	"Nyt kun tamilitiikerit ovat ilmoittaneet, etteivät enää takaa tarkkailijoiden immuniteettia poistamme tarkkailijat heidän oman turvallisuutensa vuoksi."
	EU:n tarkoitus on puolittaa roaming-maksut.
	EU:n komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso sanoi, että EU:n ehdotus antaa operaattoreille kuusi kuukautta aikaa laskea itse roaming-hintoja. Muuten niille asetetaan hintakatto, jonka operaattori voi laskuttaa verkkoaan käyttävältä ulkomaiselta kilpailijalta. Tämä vastaisi paremmin puheluiden vähittäismyyntihintoja.
	EU-puheenjohtajuus käynnistyi hevillä
	(Helsingin Sanomat 01.07.2006)
	Maunola ei kuitenkaan pidä mahdottomana, että suomalaiset tarkkailijat palaisivat vielä Sri Lankaan jos tamilitiikerit päättävät muuttaa linjaansa. 
	Apocalyptican ilmainen ulkoilmakonsertti avasi Suomen EU-puheenjohtajuuskauden lauantaina Brysselin keskustan maineikkaalla keskustorilla Grand Placella. Yhtyeen sellot alkoivat soida iltamyöhällä, jotta torille saatiin riittävän pimeä tunnelma.
	Toukokuussa Euroopan unioni lisäsi tamilitiikerien LTTE-järjestön (Liberation Tigers of Tamil Eelam) terroristijärjestöjen listalle. Sen jälkeen tamilitiikerit vaativat EU-maiden tarkkailijoita lähtemään maasta.
	"Niillä on viimeinen mahdollisuus näyttää, että ne ovat vakavissaan itsesäätelyn suhteen", Barroso sanoi.
	Keskustorille oli hienossa säässä saapunut arvioiden mukaan ainakin 5 000 katsojaa. Esitystä seurasi niin paljon väkeä, ettei tyhjää tilaa torille jäänyt kuin himpun verran.
	Operaattorit ovat vastustaneet kiivaasti muutosta.
	Sri Lankan hallitus vastustaa tarkkailijoiden lähtöä, koska se perustuu tamilitiikereiden yksipuoliseen vaatimukseen. 
	Jos EU ryhtyy säätelemään hintoja, suomalaisten soittamat ulkomaanpuheluiden hinnat voivat laskea merkittävästi.
	- Todella mahtava show. Kun saavuimme paikalle tunti ennen konsertin alkua, niin koko lavan edusta oli täynnä faneja, kiteytti Suomen EU-edustuston lehdistöavustaja Leena Rasinperä
	Suomi ilmoitti vetävänsä kymmenen tarkkailijaansa pois 1. syyskuuta mennessä. Tamilitiikerit ovat sanoneet, että takarajan jälkeen he eivät takaa tarkkailijoiden turvallisuutta.
	Operaattoreilta työkalu roaming-hintavertailuun (Digitoday 11.07.2006)
	Kun Apocalyptica julkaisi ensimmäisen levynsä kymmenen vuotta sitten, hevin ja klassisten istrumenttien yhdistelmä herätti ansaittua huomiota. Nyt sellon varressa soittaviin hevimiehiin Eicca Toppiseen, Paavo Lotjoseen ja Perttu Kivilaaksoon on jo totuttu, myös maailmalla.
	Pohjoismainen tarkkailuoperaatio on nyt vaakalaudalla, sillä myös Tanska aikoo tuoda tarkkailijansa kotiin. Ruotsi ei ole vielä ilmoittanut omaa kantaansa. 
	Koti-ikävä voi ulkomailla lomaillessa käydä kalliiksi, ainakin jos sitä lievittää pitkillä kännykkäpuheluilla. Eurooppalaisoperaattorit tarjoavat nyt yhteistä nettityökalua www.roaming.gsmeurope.org roaming-hintojen vertailuun.
	Sri Lankan rauhanvälittäjänä toimiva Norja kutsui Suomen päätöstä "huonoksi uutiseksi". Norjan erikoislähettiläs Jon Hanssen-Bauer sanoi, että norjalaiset ja islantilaiset eivät pysty korvaamaan lähtijöitä.
	Uusi eurooppalainen verkkopalvelu auttaa matkailijaa löytämään edullisimman puhelinyhteyden kotiin. GSM Europe -organisaation maanantaina julkistama sivusto kertoo, mitä parin minuutin mittaisen puhelun soittaminen kotipuhelimeen, puhelun vastaanottaminen samoin kuin tekstiviestittely vierasmaalaisen teleoperaattorin verkossa maksavat.
	Harva tietää, että vain viisi prosenttia yhtyeen keikoista kohdistuu kotimaahan. Vuonna 1993 perustetun yhtyeen jäsenillä on klassinen koulutus Sibelius-Akatemiasta.
	Tamilit ovat vähemmistökansaa Sri Lankassa. Tamilitiikereiksi itseään kutsuvat sissit aloittivat kapinan oman valtion puolesta vuonna 1972. Sen jälkeen noin 65000 ihmistä on kuollut väkivaltaisuuksissa.
	Kymmenvuotisjuhlan kunniaksi Apocalyptica julkaisi toukokuussa kokoelmalevyn Amplified - A Decade of Reinventing the Cello. Suomessa Apocalypticaa kuullaan Ruisrockissa heinäkuussa.
	Mukana teleyhtiöiden jatkuvasti päivitettävässä roaming-hintavertailussa on kaikkiaan 75 kännykkäoperaattoria ja se kattaa 25 eurooppalaista maata. Vertailu perustuu päiväaikaisiin kuluttajahintoihin.
	Joidenkin arvioiden mukaan tarkkailijoiden poistumisella ei tulisi olemaan suurta merkitystä, koska kumpikaan osapuoli ei noudata tulitaukoa. Tällä viikolla tamilisissit ja Sri Lankan armeija ovat tulittaneet toisiaan maalla ja merellä. 
	EU-ministerit hyväksyivät Slovenian euroalueeseen (Helsingin Sanomat 11.07.2006)
	Operaattorien sivuston ohella matkailijaa valistaa roaming-kysymyksissä myös Euroopan komissio omilla lokakuussa avatuilla teemasivuillaan http://europa.eu.int/information_society/activities/roaming/index_en.htm. Sivut koottiin operaattoreilta roaming-hintoihin tuntuvia alennuksia vaatineen tietoyhteiskuntakomissaari Viviane Redingin aloitteesta. Roaming-hintojen kohtuullistaminen on parhaillaan komission käsittelyssä.
	Slovenia ottaa eurovaluutan käyttöön ensi vuoden alusta. EU-maiden valtiovarainministerit antoivat virallisen hyväksynnän maan liittymiselle 13 maan euroalueeseen tiistaina Brysselissä.
	Lauantaina ainakin kahdeksan ihmistä sai tamililähteiden mukaan surmansa Sri Lankan armeijan pommituksissa maan itäosassa.
	EU-komissio ja Euroopan keskuspankki päättivät jo toukokuussa, että Slovenia on eurokelpoinen valtio, jonka ministerit nyt päätöksellään vahvistivat.
	(europa.eu.int)
	Suomen puheenjohtajakausi alkoi
	Slovenian tolarin vaihtokurssiksi vahvistettiin samalla 239,64. Eurot otetaan käyttöön kahden viikon siirtymäajan aikana, jolloin maksuvälineeksi hyväksytään sekä eurot että tolarit.
	(Suomi.fi 03.07.2006)
	Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi alkoi lauantaina. Valtioneuvoston viestintäyksikön mukaan kauden aikana Suomi johtaa puhetta EU:n neuvoston kokouksissa, joita pidetään Brysselissä yli 3.000 ja Suomessa noin 130.
	EU-kansalaiset suosivat kotimaanmatkailua
	(Helsingin Sanomat 20.07.2006)
	Slovenia on ensimmäinen euroalueeseen liittynyt maa sen perustamisen jälkeen 1. tammikuuta 2002. Viron, Kyproksen, Maltan ja Slovakian on määrä liittyä euroalueeseen vuonna 2008.
	EU-maiden kansalaiset suosivat matkailua kotimaissaan. 57 prosenttia unionimaissa tehdyistä lomamatkoista tehtiin vuonna 2004 oman maan rajojen sisällä. Tämä käy ilmi EU:n tilastotoimiston Eurostatin torstaina julkaisemasta selvityksestä.
	Kokouksista suurimpia ovat Lahden epävirallinen päämiestapaaminen 20. lokakuuta, joulukuun Eurooppa-neuvoston kokous Brysselissä sekä Helsingissä syyskuussa pidettävä Aasian ja Euroopan maiden Asem-huippukokous.
	EU määräsi operaattoreita alentamaan ulkomaanpuheluiden verkkomaksuja
	Toisiin EU-maihin suuntautui 28 prosenttia unionikansalaisten lomamatkoista. Unionin ulkopuolisten maiden osuus matkoista oli täten vain 15 prosenttia.
	(Helsingin Sanomat 12.07.2006)
	Suomen puheenjohtajakauden tavoitteena on avoin ja tehokas unioni. Suomi katsoo, että unionin tarpeellisuuden osoittaminen onnistuu parhaiten tekemällä tehokasta lainsäädäntötyötä ja hoitamalla myös unionin muut tehtävät tehokkaasti.
	EU:n komissio esitti keskiviikkona, että kännykästä soitettujen ulkomaanpuheluiden hintoja rajoitettaisiin lainsäädännön avulla.
	Innokkaimpia kotimaanmatkailijoita olivat vuonna 2004 kreikkalaiset, joiden matkoista 90 prosenttia tehtiin oman maan sisällä.
	Nyt ulkomailla puhuminen perustuu siihen, että operaattorit vuokraavat verkkoa paikalliselta operaattorilta. Paikallinen operaattori perii maksun verkkoa vuokraavalta operaattorilta. EU:n mukaan operaattorit saavat näistä verkonvuokraus- eli roaming-sopimuksista kohtuuttomia voittoja.
	Innokkaita kotimaanmatkailijoita ovat myös espanjalaiset, ranskalaiset ja puolalaiset.
	Suomella on neljä painopistealuetta puheenjohtajakaudellaan: unionin tulevaisuus, kilpailukyky, ulkosuhteet sekä oikeus- ja sisäasiat. Näistä unionin tulevaisuus sisältää sekä perustuslakisopimuksen kohtalon että laajentumisen.
	Välimeren maiden sijoitukset:
	Allekirjoitustilaisuudessa Borrell ja Strasbourgin johto korostivat kaupungin merkitystä eurooppalaisena rauhan symbolina. Strasbourgin roolista nousi kohu keväällä, kun kaupungin väitettiin kiskoneen parlamentilta liikaa vuokraa vuosikymmenien ajan.
	Eniten oman maansa ulkopuolelle matkoja tekivät luxemburgilaiset, joiden matkoista peräti 99 prosenttia suuntautui ulkomaille. Innokkaita ulkomaanmatkaajia olivat myös belgialaiset, irlantilaiset ja slovenialaiset.
	Espanja, sija 39, Portugali, sija 40, Italia, sija 82, Turkki, sija 91, Kreikka, sija 109
	Suomi on edelleen maailman toiseksi kilpailukykyisin (Tekesin uutiskirje 28.9.2006)
	Suomalaiset viihtyvät keskimääräistä paremmin kotimaassaan, sillä suomalaisten lomamatkoista 70 prosenttia tehtiin kotimaassa. Muihin EU-maihin suuntautui 18 prosenttia suomalaisten matkoista, kun taas unionin ulkopuolisten maiden osuus jäi 13 prosenttiin.
	Europarlamentti muuttaa kerran kuussa viikoksi Brysselistä Strasbourgiin. Muuttosirkus maksaa eurooppalaisille veronmaksajille noin 200 miljoonaa euroa vuodessa.
	Suomi sijoittuu viime vuoden tapaan toiselle sijalle World Economic Forumin (WEF) kilpailukykyvertailussa. Kärkisijaa pitää Sveitsi ja Ruotsi on kolmantena, mutta viime vuoden johtaja Yhdysvallat on tippunut kuudenneksi.
	Borrellin viittasi kommentissaan verkkoadressiin, jonka ruotsalainen euroedustaja Cecilia Malmström käynnisti toukokuussa Strasbourgin istuntopaikasta luopumiseksi.
	Eurostatin vertailussa olivat mukana vain neljä yötä tai sitä pitempään kestäneet lomamatkat.
	WEF:n pääekonomistin ja kilpailukykyverkoston vetäjän Augusto Lopez-Clarosin mukaan Suomen vahvuuksia ovat muun muassa julkishallinnon ja yksityisen sektorin avoimuus ja tehokkuus.
	Vetoomus (www.oneseat.eu) ylitti viime viikolla miljoonan allekirjoituksen rajan. Se on edelleen toiminnassa.
	Tupakoitsijalle ei ole pakko tarjota työtä
	(Digitoday 07.08.2006)
	Suomi on ylivoimainen tasokkaan korkeakoulutuksen tarjoajana. Tätä pidetään välttämättömänä tekijänä, jotta maa voi joustavasti mukautua nopeisiinkin muutoksiin. Suomessa yksityinen sektori on myös avoin uusille teknologioille. Suomi saa heikoimmat sijoitukset indekseissä, joissa arvioidaan markkinoiden toimintaa ja liiketoiminta-osaamista.
	Verkkoadressiin on tullut erityisen paljon allekirjoituksia Hollannista, Ruotsista, Suomesta ja Tanskasta.
	Työnhakijat kohtaavat rekrytointi-ilmoituksia lukiessaan yhä kovempia vaatimuksia. EU:n sosiaaliasioista vastaavan komissaarin mukaan laki ei estä lisäämästä vielä yhtä: "tupakoitsijat älkööt vaivautuko" -tyyppinen huomautus ei hänen mukaansa ole syrjivä. 
	"On helppo unohtaa asiat, joita ei ole käynyt läpi", Borrell sanoi Ritzaun mukaan. "Tämä selittää, miksi (Strasbourgin-vastaiset allekirjoitukset) ovat keskittyneet tiettyihin maihin."
	Töihin tahtovan on varauduttava entistä pidempään vaatimusten listaan. Perinteisesti suosittujen ominaisuuksien, kuten joustavuuden, yhteistyökyvyn ja oma-aloitteisuuden rinnalla työpaikkailmoituksissa kaivataan yhä useammin painetta sietäviä ja tuloshakuisia työntekijöitä, kertoo Helsingin Sanomien sunnuntaina julkistama selvitys. 
	"Nämä maat eivät – ja siitä ne voivat olla tyytyväisiä – osallistuneet tähän teurastukseen."
	World Economic Forum analysoi vuosittain 125 maan taloutta ja liike-elämää, koulutusta, teknologisia valmiuksia ja innovaatioita sekä instituutioita ja infrastruktuuria. Vertailussa käytettiin Globaalia kilpailukykyindeksiä, joka pyrkii huomiomaan sen, että maailman maat ovat eri kehitysvaiheissa.
	Pohjoismaisista EU-jäsenistä Tanska oli toisessa maailmansodassa natsi-Saksan miehittämä. Suomi kävi kolme eri sotaa. Ruotsi oli ainoa, joka pystyi välttymään suoranaiselta sodankäynniltä.
	Käytännössä työntekijät voisivat vaatia työntekijöiltään vieläkin enemmän, antaa puolestaan ymmärtää EU:n työllisyys- ja sosiaaliasiain komissaari Vladimir Spidla. Komissaarin kannasta kertoneen Financial Times –lehden mukaan eurooppalainen lainsäädäntö ei estä liittämästä työpaikkailmoitukseen vaatimusta työnhakijan savuttomuudesta, vaikka työnhakijan syrjintä monin muin perustein onkin tuomittavaa. 
	Maat jaetaan tuotannontekijävetoisiin (factor driven), tehokkuusvetoisiin (efficiency driven) ja innovaatiovetoisiin (innovation driven). Kaikkiaan indeksin taustalta löytyy 90 yksittäistä muuttujaa. Arviointi perustuu sekä julkisiin tietoaineistoihin että maailman yritysjohtajille lähetettyyn posti- ja internetkyselyyn.
	Suomi putosi Ruotsin taakse Maailmanpankin yritysvertailussa
	(Helsingin Sanomat 06.09.2006)
	Suomen sijoitus on pudonnut Maailmanpankin vertailussa, joka selvittää yritystoiminnan helppoutta 175 maassa. Viime vuonna Suomi oli yritysten näkökulmasta maailman 13:nneksi helpoin maa toimia, mutta tänä vuonna se putosi 14:nneksi. Suomen ohi kiilasi Ruotsi. 
	World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2006-2007 
	Suomessa vuonna 2004 voimaan astuneessa yhdenvertaisuuslaissa kielletään työnhakijan syrjintä iän, etnisen ja kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden sekä sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Työelämän osalta lakia sovelletaan työhönottoperusteisiin, työoloihin, työehtoihin, uralla etenemiseen, koulutukseen sekä yrittämisen edellytyksiin ja elinkeinotoiminnan tukemiseen. 
	www.weforum.org/en/index.htm 
	Välimerenmaiden sijoituksia:
	Espanja, sija 28, Portugali, sija 34, Italia, sija 42, Kypros, sija 46, Kreikka, sija 47, Turkki, sija 59
	Maailmanpankin keskiviikkona julkistamassa selvityksessä vertailtiin yritystoimintaan liittyviä säädöksiä ja hallintoa.
	Nokia kärkeen Greenpeacen vertailussa 
	Ruotsin sijoitusta edisti naapurimaassa tehty osakeyhtiölain uudistus, joka paransi muun muassa vähemmistöosakkaiden asemaa. Vastaava lakiremontti nosti Suomen sijoitusta viime vuonna. 
	(MTV3 25.08.2006)
	Ympäristöjärjestö vertaili elektroniikkavalmistajien haitallisten kemikaalien käyttöä ja elektroniikkajätteiden kierrätystä. Ykkössijan jakoi Nokian ohella tietokonevalmistaja Dell.
	Tupakointi työpaikoilla on puolestaan kielletty vuonna 1995 voimaan astuneessa laissa siten, että tupakkatauot on pidettävä erillisissä, tupakointiin varatuissa tiloissa.
	Vertailun jälkeen syyskuun alussa Suomessa tuli voimaan osakeyhtiölain uudistus.
	Ympäristöjärjestö Greenpeace rankkasi matkapuhelinyhtiö Nokian jaetulle ykkössijalle, kun järjestö vertaili elektroniikkavalmistajien haitallisten kemikaalien käyttöä ja elektroniikkajätteen kierrätystä. 
	"Kyse ei ole siitä, että Suomi olisi mennyt taaksepäin vaan siitä, että muut maat ovat tehneet enemmän uudistuksia", kertoo tutkimuksen ohjelmajohtaja Caralee McLiesh Maailmanpankista. 
	EU-parlamentin puhemies Borrell: Pohjoismaat eivät kokeneet sotaa
	(Helsingin Sanomat 28.09.2006)
	Vertailussa oli mukana neljätoista maailman johtavaa matkapuhelin- ja tietokonevalmistajaa. Yhtäkään niistä ei silti listattu ympäristöystävälliseksi. Nokian kilpailijoista Sony Ericsson ylsi neljänneksi, mutta Motorola jäi jumbosijalle. 
	Jos tarkkoja ollaan, Suomessa ei tehty puolentoista vuoden vertailujaksolla 2005–2006 yhtään yritysten toimintaa helpottavaa parannusta. Suomen lisäksi Euroopassa oli tällaisia laiskimuksia vain kolme: Itävalta, Islanti ja Norja. 
	Euroopan parlamentin puhemiehen Josep Borrellin mukaan pohjoismaat eivät ole kokeneet sotaa.
	"EU:ssa on maita, jotka eivät ole kokeneet näitä kauheuksia", Borrell sanoi torstaina Strasbourgissa tanskalaisen uutistoimisto Ritzaun mukaan. "Ajattelen esimerkiksi pohjoismaita."
	Ykkössijan jakoi Nokian ohella tietokonevalmistaja Dell. Greenpeacen mukaan yhtiöt kantavat vastuunsa valmistajina, koska ne vastaanottavat, uusiokäyttävät tai kierrättävät vanhentuneet tuotteensa.
	Parhaiten vertailussa menestyvät McLeashin mukaan maat, jotka perkaavat lakejaan ja hallintoaan koko ajan. Tänä vuonna kärkeen nousi Singapore, joka ohitti muiden muassa viimevuotisen johtajan Uuden Seelannin ja kolmantena olevat Yhdysvallat. 
	Espanjalainen Borrell puhui tilaisuudessa, jossa europarlamentti osti Strasbourgin kaupungilta kolme omaa kokousrakennustaan. Kauppahinta oli reilu 140 miljoonaa euroa.
	Finnair ja Nokia nuorten suosituimmat työnantajat (Taloussanomat 21.06.2006)
	Nokia saa myös kehuja myrkyllisten kemikaalien poistamisesta, jossa yhtiötä kuvaillaan tienraivaajaksi. 
	Amerikkalaisyhtiöstä ei hankkeen tässä vaiheessa haluta kertoa, minne uusi lomakohde rakennetaan. Yhtiön mainoksen mukaan hanke sijoittuu "Lapin sydämeen napapiirin pohjoispuolelle puolentoista tunnin ajomatkan päähän Rovaniemeltä". 
	Finnair, Nokia ja Yleisradio ovat nuorten mielikuvissa arvostetuimpia työnantajia, ilmenee Taloustutkimuksen nuorisokyselyn tuloksista. Kaikkiaan 1 300 nuorelta kysyttiin 78 yrityksen mieluisuutta työantajana.
	Greenpeacen vertailu sisältyy järjestön perjantaina julkistamaan oppaaseen, jolla pyritään lisäämään kierrätettävän ja myrkyttämän elektroniikan kysyntää. Opasta on määrä päivittää joka kolmas kuukausi.
	Näin ollen kysymykseen voivat tulla sellaiset Lapin suuret matkailukeskukset kuten Pyhä-Luosto, Levi tai Ylläs. Pyhällä on Noitatunturi Oy:llä kuvauksen täyttävä hanke. Luostolla on Metsähallituksella vapaana sopivia maita, joilla hanke voitaisiin toteuttaa. 
	Finnair oli suosituin työpaikka sekä naisten että miesten mielestä, mutta miesten kakkos- ja kolmossuosikkeja olivat Nokia ja ABB, kun taas naisten mieleen olivat Marimekko ja Stockmann. Miesten suosikkityönantajat toimivat valtaosin teollisuudessa, naisten suosikit sijoittuvat useammille toimialoille.
	David Bowie Nokian mannekiiniksi
	(Digitoday 27.09.2006)
	Rock-legenda David Bowie ryhtyy Nokian uuden musiikkiyhteisön mannekiiniksi. Yhtiö julkisti tänään uuden musiikkiyhteisön Music Recommendersin, jonka johtotähtenä Bowie toimii.
	Amerikkalaissijoittajille hanketta mainostetaan Lapin eksotiikalla. Yhtiön mainoksessa Lappia kuvataan paikaksi, jossa on kesällä aurinkoiset yöt ja jossa talvisin hallitsee kaamoksen sininen väri.
	Kyselyjä on tehty vuodesta 2002 lähtien. Alusta alkaen Finnair on ollut selvä ykkönen. Kakkos- ja kolmostilalla ovat vuorotelleet Nokia ja Fazer. Fazer jäi tänä vuonna viidenneksi, kun sen ohi kiilasivat Yleisradio ja Stockmann.
	- Valitettavasti paljon musiikkia valtavirran ulkopuolelta jää kuuntelematta. Music Recommenders auttaa navigoimaan löytämättömän musiikin parissa, Bowie sanoo Nokian tiedotteessa.
	Lappi on Trump Mortgagen mukaan nopeasti kehittyvä lomakohde, joka tarjoaa houkuttelevat sijoitusmahdollisuudet. 
	Lapland Chalets & Condominiums palvelee valmistuttuaan vaativia asiakkaita vuoden ympäri. Yhtiö hehkuttaa, että kohde sijaitsee lisäksi turvallisessa ja rauhallisessa erämaaympäristössä.
	Kärkikymmenikköön sijoittuivat myös ABB, Marimekko, Sanoma-WSOY, Silja Line sekä Orion.
	- Olen käynyt joissakin Music Recommendersissa mukana olevissa kaupoissa. Olen havainnut, että ne ovat upeita lähteitä uudelle ja vähemmän perinteiselle musiikille, hän jatkaa.
	Taloustutkimuksen kyselyyn vastasivat 17–29-vuotiaat nuoret.
	Harrastusmahdollisuuksista Trump Mortgage luettelee laskettelun, maastohiihdon, koiravaljakot, porot, hankikävelyn, revontulet, pilkkimisen, lumikelkkailun, samoamisen, joulupukin kylän, kanoottimatkat, tunturikävelyn, hevoset, keskiyön auringon ja kylpylän. 
	Universum Communicationsin toukokuun puolivälissä julkistamaan kyselyyn vastasi yli 4.000 korkeakouluopiskelijaa. Myös tämän kyselyn perusteella Nokia ja Finnair olivat suosituimmat työnantajat.
	Yhteisössä musiikinharrastajat pysyvät ajan tasalla erilaisesta musiikista ympäri maailman. Samalla he voivat tutustua uusiin artisteihin ja ostaa musiikkia. Yhteisöön rekisteröityneet saavat käyttöönsä soittolistoja, joihin on räätälöity heidän toiveidensa mukaisesti 30 sekunnin musiikkinäytteitä kappaleista, joista he pitävät.
	Työryhmä: Viljapeltoja bioetanolin tuotantoon (Helsingin Sanomat 06.09.2006)
	Suomea Trump Mortgage mainostaa turvallisena ja vähiten korruptoituneena maana maailmassa.
	Kerran kuussa yhteisön käyttäjät saavat uusimmat suositukset ja toimituksen terveiset suoraan sähköpostiinsa.
	Suomen vilja-alasta 15 prosenttia ja ohran tuotannosta lähes kolmannes voitaisiin valjastaa bioetanolituotantoon vuoteen 2015 mennessä, esittää vilja-alan lähitulevaisuutta pohtinut työryhmä. 
	Kysymys on Trump Mortgage -yhtiön mukaan suorastaan ainutlaatuisesta mahdollisuudesta sijoittajille. Tiedusteluihin vastaa Trump Mortgagen toimitusjohtaja E. J. Ridings, jolla on 25 vuoden kokemus kiinteistösijoituksista. Hänen yhtiökumppaneinaan ovat Donald Trumpin lapset Donald Trump junior ja Ivanka Trump. 
	N75 :n ulkoiset musiikkinäppäimet
	Nokia esitteli myös musiikkiversiot kolmesta N-sarjan laitteestaan: N70, N73 ja N91, jossa on 8 gigatavun kovalevy. Nokian mukaan tässä musiikkia painottavassa valikoimassa yhdistyvät kiiltävä musta ulkomuoto ja langattomat musiikkielämykset.
	Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä arvioi, että bioenergiatuotanto tarjoaa vilja-alalle merkittävimmän kasvun mahdollisuuden seuraavien kymmenen vuoden aikana.
	New York Post -lehden 1. huhtikuuta 2006 julkaiseman jutun mukaan Trump Mortgage on isä-Trumpin uusin yritys, jonka tarkoituksena on palvella asiakkaitaan paremmin kuin kilpailijat.
	Tärkeimpiin etuihin kuuluvat musiikin käsittelyyn tarkoitetut näppäimet, Nokia PC Suite ja uusi ohjelmisto, jonka avulla on helppo synkronoida ja hallita musiikkia sekä tehostettu tallennuskapasiteetti.
	Ryhmä ennakoi bioetanolituotannon alkavan kahden vuoden kuluttua. Tuotanto voisi olla 400.000 tonnia vuonna 2008, ja jo 600.000 tonnia vuonna 2015.
	Trump Mortgage järjesti New Yorkin Viidennellä Avenuella sijaitsevassa Trump Towerissa tiedotustilaisuuden toimintansa käynnistyessä. New York Postin kuvissa poseeraavat yhdessä Donald Trump senior, Donald Trump junior, Ivanka Trump ja E. J. Ridings.
	Työryhmä asettaa vilja-alan yhdeksi tavoitteeksi hehtaarisatojen kasvattamisen. Suomessa sadot ovat laskeneet viimeisten 15 vuoden aikana, kun muissa EU-maissa ne ovat kasvaneet. 
	Nokia tuuppaa 3G:tä Kreikassa 
	(IT Viikko 17.08.2006)
	Nokia kertoo päivittävänsä kreikkalaisen TIM Hellas -operaattorin 3G-verkon hsdpa-aikaan, mikä tuo vauhdikkaammat yhteydet asiakkaiden saataville.
	Työryhmän mukaan satotasoa pitäisi pystyä kasvattamaan jopa 20 prosenttia vuoteen 2015 mennessä.
	Turkkilaistunut Finlux palaa markkinoille 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006)
	Viljastrategiaa pohtinut työryhmä jätti arvionsa keskiviikkona maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle (kesk).
	Kyseessä on jatko sekä laajennus osapuolten aiempaan 3G-radioverkkosopimukseen. Nokia toimittaa operaattorille myös mobiili-tv-ratkaisun. 
	Finluxin televisiot palaavat markkinoille Suomessa ja Pohjoismaissa tänä syksynä. Merkin ostanut turkkilainen Vestel tavoittelee jo ensi vuonna Finluxille 15 prosentin markkinaosuutta Suomessa.
	Trump etsii rahoitusta matkailukohteelle Lapissa (Kauppalehti 19.9.2006)
	Nokia kuitenkin korostaa sopimukseen niin ikään kuuluvaa tukiasemaratkaisua. Kyseessä on ensimmäinen Nokian Flexi Wcdma Base Station -ratkaisun sisältävä sopimus, josta on julkisesti kerrottu.
	Vestel uskoo myyvänsä jo ensi vuonna Suomessa 30 000 Finluxin taulu-tv.tä. 
	Amerikkalaisen suursijoittajan Donald Trumpin kiinnitysluottolaitos Trump Mortgage LLC on käynnistänyt rahoituskierroksen, jossa haetaan amerikkalaisia rahoittajia Suomen Lappiin rakennettavan lomakohteen rahoitukseen. 
	Turkin jopa 70 prosenttia matalampi palkkataso on yksi kilpailuetu.
	Flexi Wcdma Base Stationin avulla operaattorit voivat hyödyntää tukiasemiensa sijaintipaikkoja entistä paremmin, mikä Nokian mukaan tuottaa säästöjä esimerkiksi vähentyneiden rakennustöiden, tukiasemien nopean asentamisen ja alentuneen virrankulutuksen myötä.
	Vestel valmistaa vuodessa yli 11 miljoonaa tv:tä, josta puolet on sopimustuotantoa japanilaisille jäteille. Finlux on Vestelin ensimmäinen oma A-luokan brändi.
	Hankkeen nimenä on Lapland Chalets & Condominiums, ja sille haetaan 47,1 miljoona dollarin eli 37,2 miljoonan euron sijoitusvaroja.
	Kulttuuripääkaupungiksi ehdolle Turku
	(Helsingin Sanomat 19.06.2006)
	"Kiinassa on valtavat kasvunäkymät, ja kieltä osaavien suomalaisten tarve on suuri", Aho muistuttaa. "Pelkkä kielen osaaminen ei riitä, vaan on tunnettava myös kulttuuria ja tapoja. Ne opitaan vain siten, että jo perusopetus tapahtuu kiinan kielellä." 
	Viimeinen "vanha" äidinkielen yo-koe sai abiturientit liikkeelle
	Kulttuuriministeri Tanja Saarela on päättänyt, että Suomen ehdokas vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi on Turku.
	(Helsingin Sanomat 01.09.2004)
	Käytännössä Turusta siis tulee kulttuuripääkaupunki vuonna 2011, vaikka virallisesti kaupungit nimeääkin Euroopan neuvosto.
	Viimeistä kertaa tänä syksynä kirjoitettava nykymuotoinen äidinkielen ylioppilaskoe on saanut abiturientit ryntäämään suorittamaan sen jo syksyllä pois alta. 
	Kiinalaista koulua pitäisi ryhtyä puuhaamaan Ahon mielestä mahdollisimman nopeasti.
	Turun hakemuksen tavoitteena on suunnata huomio Itämeren alueeseen. Hakemuksen eduiksi laskettiin myös historialliset kulkuyhteydet Eurooppaan ja meren rajaaman kulttuuripiirin hyödyntäminen. Vahvuuksia ovat myös jo olemassa olevat kulttuuritapahtumat ja -rakennukset, miellyttävä miljöö sekä internetin huomioiminen juhlavuoden suunnitelmissa.
	"Kun koulu aloittaa, kestää 10–15 vuotta ennen kuin vaikutukset näkyvät. Nyt pitäisi katsoa kauas tulevaisuuteen", Aho linjaa. 
	Äidinkielen kokeeseen on nyt ilmoittautunut lähes kaksinkertainen määrä kokelaita tavanomaiseen verrattuna. Kaikkiaan ilmoittautuneita on nyt 16.911, kun viime syksyn lukumäärä oli 9.037.
	Hän viittaa siihen, että pääkaupunkiseudulla on olemassa jo valmiita malleja vieraskielisen opetuksen järjestämisestä. "Olisi luontevaa, että syntyy eurooppalaisten kielikoulujen rinnalle aasialaista kieltä käyttävä koulu." 
	Äidinkielen koe muuttuu ensi keväänä kaksiosaiseksi ja sisältää tekstitaidon kokeen ja esseekokeen. 
	Ministeri Saarela teki päätöksensä FM Pekka Kärjen, professori Seppo Kimasen, design manager Laura Sarvilinnan ja teatteritaiteen ylioppilaan Pamela Tolan arviointikertomuksen pohjalta.
	Helsinki ja Peking ovat viritelleet jo jonkun aikaa yhteistyötä, paljastaa kansainvälisten asioiden päällikkö Eeva Penttilä.
	Syksyn 2006 ylioppilastutkinto käynnistyy maanantaina 11. syyskuuta pitkän vieraan kielen kuullunymmärtämiskokeella.
	"Meillä on ollut Ressun lukiossa oppilasvaihtoa Pekingiin, ja pian alkaa myös ammattioppilaitosten opiskelijoiden vaihto. Kokkiopiskelijoita matkustaa Pekingiin syyskuussa Culinary Art -ohjelman puitteissa, ja kiinalaisia tulee tänne oppimaan eurooppalaista ruuanlaittoa", Penttilä kertoo. 
	Äidinkielen koetta lukuun ottamatta muiden kokeiden osallistujamäärät ovat enimmäkseen pysyneet ennallaan tai hieman pienentyneet. 
	Raati esitti kulttuuripääkaupungiksi joko Turkua tai Rovaniemeä. Rovaniemen puolesta puhuivat pohjoinen ulottuvuus ja luonto, kun Turku taas porskutti historiallaan, suunnitelmallisuudellaan ja merellisyydellä.
	Esimerkiksi ruotsin, lyhyen saksan ja pitkän matematiikan kokeisiin on nyt edellissyksyä vähemmän ilmoittautuneita.
	Ministeri Saarela ei itse ollut paikalla tiedotustilaisuudessa perustelemassa päätöstään, mutta asiantuntijaraati vaikutti tyytyväiseltä.
	Seuraavaksi alkaa tekniikan alan ammattioppilaitoksien vaihto-ohjelma.
	Yleensäkin syksyllä suosittu pitkä englanti on nyt lisännyt suosiotaan.
	Kaikkiaan tämän syksyn tutkintoon on ilmoittautunut noin 39.400 henkeä, mikä on syksyn tutkintojen ennätys. Osallistujamäärä on kasvanut hieman yli 2.700:lla viime syksystä.
	"Jos olisimme voineet nimetä vain yhden ehdokkaan, se olisi ollut Turku", raadin puheenjohtaja Kärki kommentoi.
	Aalto-design kuumentaa tunteita Harvardissa
	(Helsingin Sanomat 12.07.2006)
	Hakijoita kulttuuripääkaupungiksi oli seitsemän. Muut viisi olivat Tampere, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Mänttä.
	Suomalainen design jakaa mielipiteitä Harvardin yliopistossa Massachusettsissa Yhdysvalloissa. Alvar Aalto suunnitteli yliopistolle vuonna 1949 runoudelle omistetun lukuhuoneen, joka aiotaan nyt remontoida. Arkkitehdit ja entisöijät vaativat, että huone restauroidaan Aallon alkuperäistä näkemystä kunnioittaen, kertoo The New York Times -lehti.
	Kiinalaista koulua puuhataan Helsingin seudulle (Helsingin Sanomat 22.08.2006)
	Valosuunnittelija Mikki Kunttu palkittiin New Yorkissa (Helsingin Sanomat 19.09.2006)
	Kiinalaista koulua kaivataan Helsingin seudulle, paljastaa tuore kysely, joka on tehty kansainvälisillä työmarkkinoilla työskenteleville suomalaisille ja Suomessa asuville ulkomaisille perheille. 
	New Yorkin tanssiyhteisö on palkinnut suomalaisen valosuunnittelija Mikki Kuntun arvostetulla Bessie-palkinnolla. Vuodesta 1983 jaettujen palkintojen tarkoituksena on nostaa esiin edellisen kauden huiput tanssin ja esittävän taiteen alalta.
	Harvardin hallinnon edustajat sanovat remontin noudattavan Aallon henkeä niin paljon kuin se on käytännössä mahdollista.
	"Perheet ymmärtävät kiinan osaamisen tarpeen, kun heitä komennetaan työtehtäviin Kiinaan. Toisaalta kiinalainen koulu houkuttelisi tänne lisää maahanmuuttajaperheitä", sanoo kansainvälisten asioiden päällikkö Eeva Penttilä Helsingin opetusvirastosta. 
	Tärkeintä on, että se takaa huoneen pysyvän edelleen sille tarkoitetussa käytössä. Projektissa on tarkoitus uusia huonekaluja, korvata rikkoutuneita pintamateriaaleja ja luoda tilaan puitteet uudenaikaiselle teknologialle.
	Kuntun töitä nähtiin viime kaudella New Yorkissa sekä Tero Saarinen Companyn että Akram Khan Companyn vierailujen yhteydessä. Kunttu palkittiin valosuunnittelusta Tero Saarisen teoksiin Westward Ho!, Wavelengths ja HUNT sekä brittikoreografi Akram Khanin teokseen MA.
	Penttilä on puheenjohtajana Helsingin seudun kuntien työryhmässä, joka selvittää parhaillaan vieraskielisen opetuksen tarvetta. Työryhmä teki laajan kyselyn, jossa puolet vastanneista oli suomalaisia, puolet ulkomaalaisia. Joukossa oli myös eri maiden lähetystöjä. 
	Alkuperäisistä Aallon suunnittelemista huonekaluista tilaan jäävät kuitenkin vain kirjoituspöytä ja valaisimet. Sen sijaan muun muassa tuolit sekä lattia- ja seinävalaisimet lahjoitetaan Harvardin Busch-Reisinger museolle. Loput tavaroista huutokaupataan. 
	Kuntun palkittua valosuunnittelua voi nähdä marraskuussa Helsingissä: Tero Saarinen Companyn Pohjois-Amerikkaa kiertänyt kolmen teoksen ilta esitetään Aleksanterin teatterissa kolmasti 11. ja 12. marraskuuta.
	"Kaikki puhuu vahvasti sen puolesta, että englantilaisen, ranskalaisen, saksalaisen ja venäläisen koulun rinnalle tarvitaan kiinankielistä opetusta", Penttilä kertoo. "Paras olisi yhteishanke, jossa olisivat mukana kaikki kunnat." 
	The New York Timesin mukaan Alvar Aalto Säätiön johtaja Markku Lahti kritisoi entisöintiä. Lahden mukaan "remontissa pitäisi käyttää edes Aallon huonekaluja, jotka ovat edelleen tuotannossa, jos restaurointi ei tule kysymykseen".
	Rölli-peikko suosituin satuhahmo
	(Helsingin Sanomat 24.08.2006)
	Näkemys saa tukea monelta suunnalta. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund sanoo, että uusi kansainvälistymisen vaihe edellyttää mahdollisuutta saada myös kiinan kielen opetusta. Hän kertoo esittäneensä asian ensimmäistä kertaa jo pari vuotta sitten kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa. 
	Suomen suosituin kuvitteelliseksi hahmoksi, Satusuomalaiseksi, valittiin Rölli-peikko. Voittaja valittiin suorassa lähetyksessä torstai-illalla Aleksanterin teatterissa Helsingissä puhelin- ja tekstiviestiäänestyksellä. 
	Heinäkuussa alkanut remontti on tarkoitus saada päätökseen 11. syyskuuta mennessä, kun yliopiston uusi lukukausi jälleen alkaa.
	Lukuhuone nimettiin Woodberry Poetry Roomiksi kirjallisuuskriitikko, professori George Edward Woodberryn mukaan.
	Finaalissa kilpailivat neljä suomalaisten suurinta suosikkia: Antti Rokka, Pikku Myy, Uuno Turhapuro ja Rölli. Rölli keräsi annetuista 43 000 äänestä 26,7 prosenttia.
	Myös Sitran yliasiamies Esko Aho on vahvasti sitä mieltä, että globaalissa maailmassa kiinan kielen taito on tärkeää suomalaisille. Hän kertoo puhuneensa asiasta yritysjohtajien ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa.
	Ohjelman tuottajan Jaana Semerin mukaan kärki erottui selvästi muista ehdokkaista, 
	Mieskuoro Huutajat Münchenin Oopperajuhlille (Helsingin Sanomat 17.07.2006)
	Lahdesta puhelimitse tavoitettu HIM-manageri Seppo Vesterinen on ylpeä suojattiensa kultastatuksesta.
	mutta sen sijaan voittajanelikon keskinäiset äänimäärät olivat yllättävän tasaväkisiä. Satusuomalaisen ensimmäinen kierros käytiin maaliskuussa. Silloin 49 hahmon listalta äänestettiin jatkoon kahdeksan: Väinämöinen, Uuno Turhapuro, Viivi & Wagner, Muumipeikko, Rokka, Rölli, Star Wreckin kapteeni Pirk sekä pikku Myy. Joulupukkia ei voinut Ylen mukaan äänestää, koska hän on totta. 
	Huutajien ääni kajahtaa seuraavaksi Saksassa Münchenin Oopperajuhlilla.
	- Hienoa on ja hyvältä tuntuu. Varsinkin bändin itsensä kannalta kultalevy on tietysti upea juttu. Tämän eteen on tehty töitä pitkään ja paljon, Vesterinen kiteyttää.
	Oululainen Mieskuoro Huutajat tulkitsee Henry Purcellia Saksassa Münchenin Oopperajuhlilla. Klassikko-oopperasta Dido ja Aeneas kuoro esittää version, jossa huudettujen kuoro-osien lisäksi kuullaan muun muassa schlagertähti Fred Bertelmannin bravuureja.
	Historiallisesta kultalevystä huolimatta HIM ei jää lepäämään laakereilleen. Yhtye työstää parhaillaan materiaalia seuraavalle studioalbumilleen. Se julkaistaan näillä näkymin alkusyksystä 2007. Vesterinen uskoo ja toivoo, että seuraavan levyn kohdalla kultalevyjuhlat voisivat muuttua platinalevyjuhliksi.
	Rölli on näyttelijä Allu Tuppuraisen vuonna 1985 luoma peikkohahmo, joka seikkaili omassa televisiosarjassaan. Röllista valmistui vuonna 2001 koko pitkä elokuva Rölli ja metsänhenki Olli Saarelan ohjaamana. Parhaillaan Röllistä on myös tekeillä kokoillan animaatioelokuva Röllin sydän.
	Varsinaista barokkiakin on jäljellä. Didon aariat esitetään alkuperäisen partituurin mukaan. Oopperan konsepti ja ohjaus ovat radiodraamoista tunnetun Andy Ammerin käsialaa.
	- Ylöspäin on menty koko ajan ja mennään edelleen. En näe mitään syytä siihen, että se pysähtyisi tähän. HIM:in tulevaisuus näyttää hyvältä, Vesterinen sanoo.
	"Huuto ja muut mausteet istuvat barokkihittiin luontevasti. Dido ja Aeneas on alun perinkin täyttä slapstick-huumoria. Kohtaukset, tunnelmat ja maisemat vaihtuvat tarinassa musavideoiden vauhdilla", kertoo kuoronjohtaja Petri Sirviö, joka myös sävelsi oopperaan puolenkymmentä uutta kuoro-osuutta.
	Maailmanmenestyksestään piittaamatta HIM esiintyy perinteitä kunnioittaen seuraavanakin uutena vuotena Helsingin Tavastia-klubilla. Kolmipäiväisen Helldone-festivaalin liput tulivat myyntiin tänään. Helldonen HIM-illan liput myytiin heti loppuun.
	Amerikkalaiskriitikot ylistävät Saarisen tanssiteosta (Helsingin Sanomat 24.07.2006)
	Tanssija-koreografi Tero Saarisen Borrowed Light -teos on saanut mairittelevia arvosteluja amerikkalaiskriitikoilta. 
	Huutajien yhteistyö Münchenin Oopperajuhlien kanssa alkoi viime vuonna. Dido ja Aeneas esitetään tiistaina 25.7. Prinzregententheaterin näyttämöllä.
	New York Timesin kriitikko kuvailee esitystä taiteelliseksi riemuvoitoksi ja ylistää ryhmän kahdeksaa tanssijaa komeiksi, kauniiksi ja vahvoiksi kuin kallio. Boston Globen arvion mukaan Saarisen tulkinta on ennen kokemattoman voimakas ja omaperäinen. 
	Paula Koivuniemi sai Iskelmä-Finlandian
	(Helsingin Sanomat 27.07.2006)
	Paula Koivuniemi on saanut tämän vuoden Iskelmä-Finlandia-palkinnon. Palkinto jaettiin myöhään torstai-iltana Tapsan Tahdit –tapahtumassa Nokialla. 
	Oraksen mainos palkittiin New Yorkissa
	(Iltalehti 26.09.2006)
	Borrowed Light sai Yhdysvaltain ensi-iltansa viime viikolla Becketissä Massachusettsissa, missä pidetään Jacob's Pillow –tanssifestivaali. Tapahtuma on Yhdysvaltain maineikkain nykytanssifestivaali, eikä siellä ole ennen Tero Saarinen Companya esiintynyt suomalaisryhmiä. 
	Hananvalmistaja Oraksen mainoselokuva on sijoittunut pronssille maailmanlaajuisessa New York Festivals -kisassa. Palkinnot jaettiin tiistain vastaisena yönä New Yorkissa.
	Palkinnon saajan valitsi tänä vuonna kapellimestari Markku Johansson. Johansson luonnehti voittajaa muun muassa artistiksi, joka on aina uskonut omaan uraansa ja tehnyt työtä iskelmän puolesta. Johanssonin mukaan Koivuniemi on nöyrä kuulijoitaan kohtaan, ja yleisö onkin aina rakastanut häntä. Hänen mukaansa Koivuniemi on aina toiminut alallaan suuren innostuksen vallassa. 
	Kolmas sija heltisi kansainvälisessä mainonnassa, joka on festivaalin pääsarja. Menestyksekkään mainoksen on suunnitellut Mainostoimisto Taivas, ja se on tehty Oraksen kosketusvapaalle hanalle.
	Historiallinen kultalevy
	(Iltalehti 28.09.2006)
	Tänä vuonna 10.000 euron suuruisen palkinnon ojensi tohtori Pentti Arajärvi.
	HIM-yhtyeen albumi Dark Light on ylittänyt Yhdysvalloissa 500 000 myydyn kappaleen kultalevyrajan. Saavutus on ainutlaatuinen Suomen musiikkiviennin historiassa.
	Japanilaiselokuva Ruokala Lokki välittää valoisaa kuvaa Suomesta 
	Aiempina vuosina Iskelmä-Finlandian ovat saaneet Jari Sillanpää, Antti Huovila, Marion Rung, Kari Tapio sekä Matti ja Teppo Ruohonen.
	(Helsingin Sanomat 23.08.2006)
	Viime syksynä julkaistun Dark Lightin korkein listasijoitus Amerikassa oli 18. Listojen kärkisijoja levy kolkutteli useissa maissa ympäri maailmaa aina Etelä-Amerikkaa myöten. Suomen listalla Dark Light nousi ykköseksi. Kyseessä oli HIM:in neljäs albumilistan kärkipaikka kotimaassa.
	Moni japanilaisturisti on viime kuukausina suunnistanut Helsingin visiitillään Temppeliaukion kirkon sijaan Punavuoressa sijaitsevaan vaatimattomaan Kahvila Suomeen. Siellä on kuvattu japanilaisohjaaja Naoko Ogigamin kolmas pitkä elokuva Ruokala Lokki. 
	Edu Kettunen sai Juha Vainio -palkinnon
	(Helsingin Sanomat 27.07.2006)
	Vuoden 2006 Juha Vainion rahaston tunnustuspalkinto luovutettiin torstaina Kotkan Meripäivillä muusikko ja tuottaja Edu Kettuselle (s. 1961). Palkinto on arvoltaan 5 000 euroa. 
	Dark Lightin julkaisi Yhdysvalloissa amerikkalainen levy-yhtiö Sire Records. Albumin menestystä siivittivät radiohitti Wings Of A Butterfly ja levyn julkaisun yhteydessä tehdyt kiertueet.
	Suomessa ei ole koskaan aiemmin kuvattu japanilaista elokuvaa, joten ei ihme, että ensimmäinen yhteydenotto Japanin suunnalta herätti Film Magica -yhtiössä hienoista hämmennystä.
	Muun muassa Lentäjän poika -laulun tekijänä tunnettu Erkka "Edu" Kettunen on neljännesvuosisadan aikana julkaissut satoja lauluja, 1980-luvun alussa englanniksi muun muassa Broadcasters-yhtyeelle.
	HIM-pomo Ville Valo on onnellinen bändinsä saavutuksesta.
	- Tulin talvilomalta ja aloin katsoa sähköposteja. Siellä joku kirjoitti, että hello, meillä olisi tarjolla japanese movie, muistelee yhteydenotosta ällistynyt Film Magican linjatuottaja Tiina Butter nauraen. 
	- Suuri kiitos Hanoi Rocksille ja kumppaneille, jotka avasivat tietä meille ja saivat meidät jo nuorina poikina uskomaan, että suomalainen rock voi olla globaalisti menestyvää.
	Suomenkielisiä tekstejä hän alkoi kirjoittaa vuonna 1984. Uusimmissa itselle tehdyissä lauluissa on mm. kulutusyhteiskunnan sarkastista tarkastelua. 
	Ruokala Lokki -elokuvan päärooleissa nähdään kolme japanilaista näyttelijätärtä. Sivuroolit, kuvaus sekä äänitys ja järjestelytyöt hoituivat suomalaisvoimin. Kuvissa vilahtaa jonkin verran muun muassa suomalaisia design-tuotteita, mutta elokuvan rahoitus on kokonaan Japanista. 
	Kettunen on tarinankertoja ja elämän arkipäivän kuvaaja, jonka lauluissa on todenomaista kauneutta, palkinnon perusteluissa sanotaan.
	- Kyllä kannatti takoa kun rauta oli kuumaa, vaikka puolitoista vuotta meni maailmalla kaivaten isää, äitiä ja ystäviä kotimaassa, Valo kommentoi yhtyeen tiedotteessa.
	Juha Vainion rahaston tunnustuspalkinto on jaettu vuodesta 1991 lähtien.
	Dark Light -albumia on nyt myyty maailmanlaajuisesti yli 900 000 kappaletta. HIM:in kaikkien levyjen yhteenlaskettu myynti on jo yli neljä miljoonaa kappaletta.
	- Japanissa tehdään yli 600 elokuvaa vuodessa. Niistä suurin osa on pienimuotoisia. Siksi tällekään elokuvalle ei ollut vaikea saa
	da rahoitusta, kertoo elokuvan ohjaaja Naoko Ogigami.
	Tarina naisesta, joka perustaa kahvilan outoon hiljaiseen kaupunkiin on ollut Japanissa huima menestys. Yli puoli miljoonaa katsojaa on perehtynyt elokuvan välittämään kiireettömyyden filosofiaan. 
	Laitakaupungin valot ehdolla Oscar-ehdokkaaksi (Helsingin Sanomat 20.09.2006)
	Jukka Keskisalon yllätyskultamitali 3 000 metrin estejuoksussa ratkesi viimeisen kierroksen rajussa loppukirissä. Keskisalo kertoi uskoneensa voittoon vasta 20 metriä ennen maalia.
	Suomi esittää Aki Kaurismäen elokuvaa Oscar-ehdokkaaksi. Laitakaupungin valot –elokuvan valitsi elokuva-alan ammattilaisista koostuva Suomen Oscar-raati.
	Ohjaaja Ogigami halusi myös tuulettaa japanilaisyleisön Suomi-kuvaa, joka on syntynyt paljolti Aki Kaurismäen tummanpuhuvien leffojen välityksellä.
	Olli-Pekka Karjalainen kiskaisi hopeaa tuloksella 80,84. Mestaruuden voitti valkovenäläinen Ivan Tihon tuloksella 81,11. Karjalaisen viimeinen heitto kantoi yli 82 metriä, mutta hän astui hyppynsä yli. Mitali oli uran ensimmäinen yleisen sarjan arvokisoista.
	Siitä, pääseekö Laitakaupungin valot varsinaisten Oscar-ehdokkaiden listalle, päättää palkintoja hallinnoiva elin, AMPAS, Yhdysvalloissa. AMPAS pyytää vuosittain kaikkia elokuvia tuottavia maita nimeämään yhden ehdokkaan parhaan vieraskielisen elokuvan sarjaan.
	- Kun tulin Suomeen, olin yllättynyt. Taivas oli kirkas ja sininen, ihmiset rauhallisia ja hymyileviä. Ajattelin, että minun on filmattava tätä valoisaa, kirkasta kuvaa Suomesta, Ogigami sanoo. 
	Tero Pitkämäki oli toinen miesten keihäänheiton loppukilpailussa. EM-kullan vei Norjan Andreas Thorkildsen. Pitkämäki oli Suomen ainoa edustaja keihäsfinaalissa. Hän johti kisaa ensimmäisen kierroksen jälkeen heitettyään 86,44. Thorkildsen ohitti hänet heitollaan, joka kantoi 87,37.
	Elokuvan virallinen Suomen-ensi-ilta on 28. syyskuuta.
	Lopulliset ehdokkuudet selviävät tammikuussa.
	Alkuvuodesta Suomessa ensi-iltansa saanut Laitakaupungin valot on Kaurismäen oman tuotantoyhtiön Sputnik Oy:n tuotantoa. Kaurismäki on itse ohjannut, tuottanut, käsikirjoittanut ja leikannut elokuvan.
	Britit nauroivat suomalaisten it-sekoilulle
	(Digitoday 23.08.2006)
	Matti Mononen jäi seiväshypyssä neljänneksi. Mononen ylitti hopeaan riittäneen 565, mutta pudotti riman ensimmäisellä yrityksellään (550).
	Britannian yleisradioyhtiö BBC lähetti suomalaisen Riot-on! -dokumenttielokuvan prime time -aikaan tiistaina kello 21.30.
	Oscar-palkinnot jaetaan helmikuussa.
	BBC:n mukaan kyseessä on sen historian ensimmäinen suomalaisen henkilön ohjaama prime timessa esitettävä dokumenttielokuva. 
	Janne Holmén juoksi seitsemänneksi maratonilla. Holmén juoksi matkan aikaan 2.13.10. Muista suomalaisista Francis Kirwa sijoittui 28:nneksi ajalla
	Arto Halonen on ehdolla Human Rights –palkinnon saajaksi 
	(Helsingin Sanomat 19.09.2006)
	Kyseessä on lisäksi BBC:n historian suurin yksittäinen suomalaisuutta esittelevä ohjelmakokonaisuus, aiemmin englantilaisille on tarjoiltu vain lyhyitä reportaaseja suomalaisesta tangosta ja hämähäkeistä, elokuvan tuottaja John Hakalax kuvaa. 
	2.21.05 ja Jaakko Kero 36:nneksi ajalla 2.27.45.
	Helsinki Foundation for Human Rights on asettanut ohjaaja Arto Halosen ehdolle Human Rights -palkinnon saajaksi. Palkinto jaetaan vuosittain dokumenttielokuvaohjaajalle, jonka elokuvissa myös ihmisoikeuksiin liittyvät teemat ovat olleet vahvasti esillä.
	Oskari Frösén sijoittui korkeushypyssä yhdeksänneksi. Frösénin tulokseksi jäi 227, jonka hän ylitti toisellaan.
	Kim Finnin ohjaama elokuva kertoo vuosina 2000-2002 toimineen Riot Entertainment –firman noususta, uhosta ja tuhosta. Yhtiön päämääränä oli mullistaa matkapuhelimille suunnatut pelimarkkinat.
	The Hockey Newsin mukaan Miikka Kiprusoff on NHL:n ykkönen (Iltalehti 20.9.2006)
	Palkinto ojennetaan joulukuun alussa Varsovassa Watch Dog - Human Rights in Film –festivaalin avajaisgaalassa. Palkitun ohjaajan elokuva esitetään festivaalin avajaiselokuvana.
	Maailman arvostetuin kiekkolehti The Hockey News rankkaa joka syksyisessä kauden ennakkonumerossaan NHL-pelaajien 50 parasta. Tänä syksynä lehden lista on suomalaisittain komeaa luettavaa. THN arvostaa turkulaisen Miikka Kiprusoffin NHL:n – maailman kovimman kiekkoliigan - parhaaksi pelaajaksi.
	Hurriganesin tarina jälleen valkokankaalle
	Aiemmat palkinnot saajat ovat Kim Longinotto (2003, Britannia), Fabrizio Lazzaretti (2004, Italia) ja Maciej Drygas (2005, Puola).
	(Helsingin Sanomat 20.06.2006)
	Hurriganes-yhtyeestä tehdään elokuva. Se kertoo yhtyeen rumpalin ja keulahahmon Remu Aaltosen elämäntarinan köyhästä romanipojasta Hurriganes-yhtyeen suosion huipulle 1970-luvun puoliväliin.
	NHL on pullollaan hyviä eri pelipaikkojen pelaajia. The Hockey Newsin mukaan ne pelaajat, joiden tehtävänä on pitää kiekot poissa maalista, tekevät eron voittamisen ja häviämisen välillä.
	Marko Yli-Hannukselalle MM-hopeaa
	Elokuvan ohjaa JP Siili, ja sen tuottaa Helsinki-filmi. Ensi-iltansa elokuva saa syksyllä 2007.
	(Helsingin Sanomat 26.09.2006)
	Marko Yli-Hannuksela on voittanut painin MM-hopeaa Guangzhoussa Kiinassa. Hän kilpaili 74-kiloisten sarjassa.
	Aiemmin Hurriganesista on tehty elokuvat Kuumat Kundit (1976) ja Rokkidiggari (1981). JP Siilin aiempia ohjauksia ovat muun muassa Venla-palkitut tv-sarjat Juulian totuudet (2002) ja Rakastuin mä luuseriin sekä elokuva Hymypoika (2003).
	"Kukaan ei pysty voittamaan pelejä kuten Kiprusoff", lehti hehkuttaa.
	- Oikeutettu valinta. Kiprusoffia vastaan pelaavat joukkueet tietävät totuuden. Myös Calgaryn fanit tietävät sen. On muitakin loistavia pelaajia, mutta Kiprusoff on sen ryhmän huippu, Anaheimin päävalmentaja Randy Carlyle arvioi.
	Yli-Hannuksela hävisi loppuottelussa ukrainalaiselle Vladimir Šatskihille 2–0 (1–2, 0–3).
	Loppuottelupaikka Yli-Hannukselalle varmistui neljän ottelun jälkeen. Ensimmäisessä ottelussa Yli-Hannukselaa vastassa oli Kazakstanin Roman Melešin, jolloin ottelu päättyi suomalaiselle 2–1 (0–2, 3–0, 3–0). Toisessa ottelussa hän päihitti Kuuban Herrero Odeliksen 2–1 (2–3, 1–1, 2–2) ja kolmannessa Yhdysvaltain Thomas Dantzlerin 2–1 (1–1, 7–0, 4–1).
	Äideistä parhain voitti pääpalkinnon Hollannissa (Helsingin Sanomat 26.09.2006)
	Heikki Kovalaisesta Renaultin kisakuljettaja 
	Klaus Härön elokuva Äideistä parhain on voittanut pääpalkinnon Film by the Sea –festivaalilla Vlissingenissä Hollannissa.
	(Helsingin Sanomat 06.09.2006)
	Heikki Kovalainen ajaa kilpaa formula ykkösissä ensi kaudella. Renault ilmoitti keskiviikkona, että Kovalainen on kaudella 2007 tallin toinen kuljettaja ja italialaisen Giancarlo Fisichellan tallitoveri. 
	Sunnuntaina päättynyt festivaali järjestettiin kahdeksannen kerran. Virallinen kilpasarja esitteli kirjoihin perustuvia elokuvia. Tunnustus on 5 000 euroa. Voittajan valitsi elokuvantekijöistä ja kirjoittajista koostunut tuomaristo.
	Neljännessä ottelussa Yli-Hannuksela peittosi Georgian Manuchar Krirkvelian 2–1 (2–1, 1–2, 1–1).
	Näin formula ykkösissä on ensi kaudella kaksi suomalaiskuljettajaa. 
	Suomeen yleisurheilun EM-kultaa ja -hopeaa
	(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006)
	Äideistä parhain perustuu Heikki Hietamiehen samannimiseen romaaniin. Elokuvan käsikirjoituksesta vastaavat Jimmy Karlsson ja Kirsi Vikman ja sen on tuottanut MRP Matila Röhr Productions Oy.
	Kovalainen korvaa Renaultilla MM-sarjaa johtavan, viime kaudella maailmanmestariksi 
	Suomeen tuli kolme mitalia Göteborgissa pidetyistä yleisurheilun Euroopan mestaruuskisoista. Kultaa voitti estejuoksija Jukka Keskisalo ja hopeaa saivat keihäänheittäjä Tero Pitkämäki ja moukarinheittäjä Olli-Pekka Karjalainen.
	Tutkimuksesta vastaavan Elodie Niederlaenderin mukaan itsemurhaluvut eivät kuitenkaan kerro välttämättä koko totuutta.
	ajaneen espanjalaisen Fernando Alonson, joka siirtyy McLarenille.
	Kaksi viimeistä kautta 24-vuotias Kovalainen on toiminut Renaultin testikuljettajana. 
	"Uskonnoista ja kulttuureista riippuen viranomaiset saattavat luokitella itsemurhia eri tavoin. Ei meillä ole varmaa todistetta siitä, että pohjoiseurooppalaiset tekisivät enemmän itsemurhia", Niederlaender arvioi.
	Yleensä passit tarkistetaan joukkueen majapaikassa jo ennen ensimmäistä ottelua. Tällä tavalla estetään epäselvyyksien syntymistä.
	"Olen oppinut ymmärtämään, mitä voittaminen F1-luokassa vaatii. Olen saanut näyttää tallille osaamistani, ja on erittäin motivoivaa tietää, että Renaultin henkilökunta uskoo minuun", Kovalainen sanoo Renaultin tiedotteessa. 
	Miksi kreikkalaisjoukkueen passit tarkistettiin vasta ensimmäisten otteluiden jälkeen?
	Oli kyse sitten todellisuudesta tai tilastoharhasta, eri jäsenmaiden tilastoidut itsemurhaluvut vaihtelevat erittäin paljon. Kun esimerkiksi Liettuassa rekisteröitiin yli 90 itsemurhaa sataatuhatta miespuolista, 20–44-vuotiasta asukasta kohden, oli vastaava luku Kreikassa alle viisi.
	"He asuvat hotellissa, eivätkä meidän tarjoamassamme majapaikassa. Olimme kyllä ennen ensimmäisiä pelejä menemässä tarkastamaan heidän passejaan, mutta joukkuetta kuljettanut bussi hajosi", Niironen kertoi.
	Renaultin tallipäällikkö Flavio Briatore kehuu ensi kauden kuljettajiaan. Hänen mukaansa talli satsaa nyt tulevaisuuteen ilman että suorituskyky vaarantuu. 
	Kreikkalaiset saapuivat iltamyöhään hotelliinsa, joten Niironen päätti jättää tarkistuksen seuraavaan päivään eli ensimmäiseen ottelupäivään. Silloin hän joutui kuitenkin liikkumaan palotarkastajien kanssa eri puolilla Helsinki cupin käytössä olevia tiloja. Näin passien tarkistus jäi ottelun jälkeen.
	"Giancarlo on todistanut taitonsa Formula 1:ssä ja Heikki on jo kiinteä osa tiimiä. Meillä on Heikin testiesitysten perusteella lupa odottaa häneltä paljon."
	Eurostatin mukaan Suomessa tehdään selvästi enemmän itsemurhia Ruotsiin verrattuna. Suomessa 20–44-vuotiaista miehistä itsemurhaan päätyi reilut 43 kansalaista sataatuhatta asukasta kohden. Ruotsissa vastaava luku oli alle puolet tästä.
	Suomi sai naisten jalkapallon EM-kisat 2009
	(Helsingin Sanomat 11.07.2006)
	HJK tyytyi Helsingin Sanomien saamien tietojen mukaan juryn päätökseen, vaikka joukkue väittikin kreikkalaisten käyttäneen esimerkiksi samaa maalivahtia sekä 13- että 14-vuotiaiden peleissä. Joukkueella ei ollut tästä kuitenkaan kuvallista todistusaineistoa.
	Suomi on yhä nuorten miesten itsemurhatilastojen kärjessä 
	Suomi järjestää jalkapallon naisten EM-kisat vuonna 2009. Euroopan jalkapalloliiton Uefan hallitus valitsi Suomen ensimmäistä kertaa naisten EM-kisaisännäksi Berliinissä tiistaina pitämässään kokouksessa.
	(Helsingin Sanomat 19.07.2006)
	Suomi kuuluu edelleen Euroopan synkimpään kärkeen, kun puhutaan nuorten miesten itsemurhista. Euroopan unionin tilastokeskuksen Eurostatin juuri julkaiseman tilaston mukaan 20–44-vuotiaista suomalaismiehistä itsemurhaan päätyi 100.000 asukasta kohden runsaat 43. Synkempiä lukuja löytyi vain Baltian maista. Tiedot oli kerätty vuosina 2001–2003.
	Helsinki cupin historiassa on ollut kymmenkunta tapausta, joissa joukkueet ovat jääneet kiinni yli-ikäisten peluuttamisesta. Niirosen mukaan kyse on ollut usein inhimillisestä virheestä, ei tahallisesta harhaanjohtamisesta.
	Otteluita pelataan Helsingissä, Turussa, Tampereella, Lahdessa ja Vantaalla. Suomi päihitti viimeisessä vaiheessa Hollannin.
	Palloliiton puheenjohtaja Pekka Hämäläinen piti päätöstä isona asiana suomalaiselle jalkapalloilulle.
	Hänen mielestään yleensä väitteet yli-ikäisistä pelaajista johtuvat siitä, että Etelä-Euroopan maissa teini-ikäiset kehittyvät fyysisesti ehkä nopeammin kuin Suomessa.
	"Kyseessä on suurin jalkapalloturnaus, jonka voimme saada tällä hetkellä järjestettäväksemme. Päätös on osoitus Uefan luottamuksesta toimintaamme sekä looginen jatko järjestämillemme kansainvälisille tapahtumille. Naisten Euro2009 vie kotimaista jalkapalloa jälleen askeleen eteenpäin", Hämäläinen näki.
	Koko väestöä tarkasteltaessa tilanne ei ole kuitenkaan läheskään yhtä ankea: Suomi on itsemurhatilastoissa EU:n keskitasoa. Itsemurhaluvut ovat tasaisesti laskeneet vuodesta 1990, ja määrä on tippunut viidessätoista vuodessa kolmanneksen.
	"Jonkun 12–15-vuotiaan pelaajan viikset kiinnittävät tietenkin huomiota", Niironen sanoo.
	Kansanterveyslaitoksen mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osaston johtaja Jouko Lönnqvist arvioi, että yksi syy itsemurhien määrän laskuun on 1980- ja 90-luvuilla toteutettu itsemurhien ehkäisyprojekti.
	Naisten EM-lopputurnaus pelataan ensimmäistä kertaa 12 joukkueen voimin vuonna 2009, viimeisellä kolmella kerralla lopputurnaukseen on osallistunut kahdeksan maata.
	Euroopassa kuollaan sydäntauteihin ja syöpään (Helsingin Sanomat 18.07.2006)
	Saksa on voittanut mestaruuden neljä kertaa peräkkäin. Suomi ylsi EM-kisojen välieriin vuosi sitten Britanniassa pelatussa turnauksessa. Suomi järjesti vuonna 2003 alle 17-vuotiaiden poikien MM-lopputurnauksen ja vuonna 2004 alle 19-vuotiaiden naisten EM-lopputurnauksen.
	"Suomessa opittiin silloin paljon itsemurhien ehkäisystä. Suuret itsemurhaluvut johtuvat nyt osaksi siitä, että lähtötilanne oli niin korkealla. Itsemurhien vähentäminen vaatii paljon aikaa."
	EU:n tilastokeskuksen Eurostatin tiistaina julkaisemien tilastojen mukaan 41 prosenttia jäsenmaiden kansalaisista kuolee verenkiertoelinten sairauksiin kuten sydänkohtauksiin ja runsas neljännes erilaisiin syöpiin. Keski-ikäisillä suurin yksittäinen kuolinsyy on syöpä.
	Tärkeintä Lönnqvistin mukaan on masennuksen vastainen työ. "Masennuslääkkeiden käyttö on meillä moninkertaistunut. Jotkut pitävät sitä ongelmana. Useimmat asiantuntijat pitävät sitä merkkinä siitä, että yhä useampi masentunut hakeutuu hoitoon ja saa hoitoa", hän sanoo.
	Alle 20-vuotiaista joka kolmannes kuolee "ulkoisten syiden" kuten liikenneonnettomuuksien tai itsemurhien vuoksi. Puolet nuorisokuolemista tilastoitiin liikenteessä.
	Kreikkalaisia epäiltiin yli-ikäisten peluuttamisesta Helsinki cupissa 
	(Helsingin Sanomat 12.07.2006)
	Eniten nuorisoa kuolee väkilukuun suhteutettuna EU:n jäsenmaista Slovakiassa, Liettuassa, Latviassa, Portugalissa sekä Kreikassa. Vähiten nuorisokuolleisuutta on puolestaan Ruotsissa, Hollannissa, Britanniassa, Unkarissa, Irlannissa ja Suomessa.
	Eipä taida olla Helsinki cupia ilman epäilystä, että joku joukkue olisi käyttänyt yli-ikäisiä pelaajia. Tämän vuoden Helsinki cupissa HJK:n 13-vuotiaiden joukkue kohtasi tiistaina kreikkalaisen EPSM:n. Suomalaiset hävisivät ottelun 0–5.
	"Päihteet herättävät nyt eniten huolta. Suurin haaste on se, että alkoholin käyttö lisääntyy. Päihteiden käyttö on miehillä selkeä itsemurhia lisäävä riskitekijä. Alkoholinveron alennus saattaa alkaa näkyä myös itsemurhatilastoissa", Lönnqvist sanoo.
	Tutkimuksen mukaan 20–44-vuotiailla itsemurha on lähes yhtä yleinen kuolinsyy kuin liikenneonnettomuus. Ikäryhmässä miehillä on nelinkertainen riski tehdä itsemurha naisiin verrattuna.
	Ottelun jälkeen HJK:n joukkueen johto päätti tehdä vastalauseen EPSM:stä, koska he epäilivät kreikkalaisten käyttäneen yli-ikäisiä pelaajia. Kentällä oli ollut useita pelaajia, joiden parrankasvu oli sangen voimakasta 13-vuotiaille. Turnauksen juryn puheenjohtaja Risto Niironen kertoi, että vastalause oli hylätty.
	Lönnqvist toteaa itsemurhien määrän kertovan suoraan ihmisten hyvinvoinnista. Suomessa masentavimmat itsemurhaluvut löytyvät Kainuusta. Siellä, kuten lähes kaikkialla maailmassa miehet tekevät selvästi naisia enemmän itsemurhia.
	Eurostatin mukaan itsemurhia tehdään eniten Koillis-Euroopassa eli Liettuassa, Virossa, Latviassa ja Suomessa. Vastaavasti vähiten itsemurhia tilastoitiin Etelä-Euroopan maissa kuten Kreikassa, Italiassa, Maltalla, Espanjassa ja Portugalissa.
	"Koulutusputkesta varhain putoavat ja alkoholisoituvat työttömät nuoret miehet muodostavat huomattavan riskiryhmän."
	"Vastalause ei anna aihetta toimenpiteisiin. Emme pysty aukottomasti todistamaan, että kreikkalaiset olisivat käyttäneet yli-ikäisiä pelaajia", Niironen kertoi. Hän kertoo tarkistaneensa kaikkien kuuden paikalla olevan EPSM-joukkueen pelaajien passit.
	MLL auttaa koulukiusattuja Habbo-maailmassa (Helsingin Sanomat 04.09.2006)
	"Siellä missä on pahoinvointia ja yhteiskunta toimii huonosti, on myös korkeat itsemurhaluvut. Itä- ja Pohjois-Suomessa tehdään selvästi enemmän itsemurhia kuin Etelä- ja Länsi-Suomessa. Pohjanmaalla ja etenkin Pohjanmaan ruotsinkielisellä alueella ja Ahvenanmaalla luvut ovat aina olleet alhaisia." Pohjanmaa toimii muutenkin malliesimerkkinä itsemurhien ehkäisyssä. Vuoden alussa käynnistyneen Pohjanmaa-hankkeen tavoitteena on kymmenen vuoden aikana vähentää itsemurhakuolemia, pysäyttää alkoholinkulutuksen kasvu ja vähentää alaikäisille välitettävän alkoholin määrää.
	Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) kokeilee uutta tukipalvelua internetin Habbo-yhteisössä. Liiton päivystäjät auttavat koulukiusattuja sekä vastailevat lasten ja nuorten kiusaamista koskeviin kysymyksiin verkossa syyskuun ajan. 
	Menossa on myös hoitotutkimus, jossa selvitetään voiko diabetekseen johtavan prosessin pysäyttää päivittäisellä insuliinisuihkeella nenään. Diabetekseen johtavan prosessin tiedetään alkavan kuukausia, jopa vuosia ennen taudin puhkeamista. 
	Tukihenkilöt päivystävät Habbo-maailmassa tiistai- ja torstai-iltaisin. Päivystys alkaa tiistaina kello viideltä. Habbo-maailma on virtuaaliyhteisö, jossa lapset ja nuoret voivat tavata toisiaan, pelata erilaisia pelejä ja luoda omia huoneita. 
	Joka viides suomalainen on perinyt alttiuden sairastua lapsuusiän diabetekseen. Venäjän Karjalassa tauti on kuitenkin harvinainen, vaikka perimä on samanlainen. Siksi Hyöty ja Knip uskovat ulkoiseen syyhyn.
	Lisäksi kunnat ovat sitoutuneet uudistamaan mielenterveysstrategiansa.
	MLL:n nuorisotyön päällikkö Ossi Heinänen uskoo, että Habbo-yhteisö tarjoaa hyvän mahdollisuuden tavoittaa nuoria. Verkkomaailma onkin suosittu kohtaamispaikka erityisesti teini-ikäisten keskuudessa.
	Heidän kandidaattinsa on enterovirus, ihmisten toiseksi tavallisin virus. 
	"Jotkut enterovirukset hakeutuvat insuliinia tuottaviin soluihin. Virus tuhoaa solut lisääntyessään", Hyöty perustelee. "Enterovirus voi myös kiihdyttää diabetekseen johtavaa prosessia", Knip täydentää. 
	Vastasyntyneiden tuberkuloosirokotuksista luovutaan (Suomi.fi 23.08.2006)
	Yhteisöä ylläpitävän suomalaisyrityksen Sulakkeen mukaan Habbo-maailmassa vierailee kuukausittain vajaat 300 000 suomalaista. Kävijät ovat lähinnä 10–16-vuotiaita nuoria. 
	Kaikille vastasyntyneille ei enää anneta tuberkuloosirokotusta syyskuun alun jälkeen, sosiaali- ja terveysministeriö kertoi keskiviikkona.
	Diabetekseen sairastuneilta lapsilta onkin löytynyt enemmän enteroviruksia. Tavallisesti virus tuottaa enimmillään lievän flunssan kaltaisia oireita.
	Päivystäjien hahmot erottuvat Habbo-yhteisön muista käyttäjistä pienen vihreän sydämenkuvan avulla. Heidän kanssaan voi keskustella joko julkisesti tai kahden kesken.
	Rokotus annetaan edelleen riskiryhmiin kuuluville lapsille. Lapsi kuuluu riskiryhmään, jos joku perheenjäsenistä on syntynyt maassa, jossa tuberkuloosi on yleinen tai jos jollakin lapsen perheenjäsenellä on todettu tuberkuloosi. 
	Merkittävä tiedepalkinto ensi kerran suomalaiselle (Helsingin Sanomat 21.09.2006)
	"Kuka tahansa nuori voi luoda uuden hahmon ja tulla anonyymisti kyselemään kiusaamisesta", Ossi Heinänen kertoo. 
	Akatemiaprofessori Leena Palotielle on myönnetty 100 000 euron eurooppalainen Prix van Gysel -tiedepalkinto.
	Suomessa vuosittain syntyvästä noin 57 000 lapsesta kolmen tuhannen arvioidaan kuuluvan riskiryhmiin.
	Koulutettujen tukihenkilöiden lisäksi verkossa vierailee julkkiksia. Tiistai-iltana koulukiusaamisesta ja muistakin aiheista nuorten kanssa juttelee juoksija Jukka Keskisalo. 
	Palkinto on jaettu vuodesta 1990 lähtien joka kolmas vuosi ansioituneelle eurooppalaiselle tutkijalle. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tunnustuksen saa suomalainen. Palkinnon tarkoituksena on nostaa eurooppalaisen perustutkimuksen näkyvyyttä erityisesti biologian ja lääketieteen alalla.
	Uusien tuberkuloositartuntojen määrä on laskenut Suomessa huomattavasti neljänkymmenen viime vuoden aikana. Samalla suomalaissyntyisten vanhempien Suomessa syntyvien ja asuvien lasten vaara saada tartunta on käynyt äärimmäisen pieneksi. 
	Nuorille on tarjottu aiemminkin erilaisia tukipalveluita Habbo-maailmassa. Esimerkiksi lastensuojelujärjestö Pelastakaa Lapset on antanut Habbo-yhteisössä apua yksinäisille ja masentuneille jouluisin.
	Viime vuonna Suomessa todettiin noin 350 uutta tuberkuloositapausta. Tuberkuloosiin sairastuneet suomalaiset ovat pääasiassa ikääntyneitä henkilöitä, joiden nuoruudessaan saama tartunta on aktivoitunut.
	Professori Palotie työskentelee Helsingin yliopistossa ja Kansanterveyslaitoksella. Palotien johtama tutkimusryhmä on tunnistanut lukuisia sairauksien takana olevia geenimuutoksia suomalaisväestössä sekä selvittänyt miten muutokset johtavat ihmisen sairastumiseen.
	Kolmas kansallinen tietoyhteiskuntastrategia: Kiina-ilmiöstä Suomi-ilmiöön
	Tautia esiintyy myös henkilöillä, jotka ovat muuttaneet Suomeen sellaisista maista, joissa tuberkuloositartuntoja on paljon.
	(Talouslehti.com 27.09.2006)
	Järjestyksessään kolmas kansallinen tietoyhteiskuntastrategia julkaistiin 26. syyskuuta Helsinki ICT Week -tapahtuman yhteydessä.
	Koululaisten masennus lisääntynyt
	Rokote saattaa estää puolet lasten diabeteksesta (Helsingin Sanomat 24.08.2006)
	(Suomi.fi 29.08.2006)
	Uusi tietoyhteiskuntastrategia on laadittu tukemaan Suomi-ilmiön syntymistä eli Suomen uudistumista kansainvälisesti vetovoimaiseksi, ihmisläheiseksi ja kilpailukykyiseksi osaamis- ja palveluyhteiskunnaksi. Strategia tavoittelee visiossaan hyvää elämää tietoyhteiskunnassa.
	Tuoreen tutkimuksen mukaan koululaisten masennus ja uupumus ovat lisääntyneet, Stakes kertoo.
	Ainakin puolet lasten diabeteksesta voidaan kenties ehkäistä, jos Tampereella kehitettävä rokote osoittautuu tehokkaaksi. Tähänastisissa tutkimuksissa se on todettu niin lupaavaksi, että maailman johtaviin rokoteyhtiöihin lukeutuva Sanofi Pasteur on lähtenyt mukaan hankkeeseen. 
	Kouluterveys 2006 -tutkimuksen mukaan peruskoulun yläluokkalaisten ja lukiolaisten elinolot ja terveystottumukset ovat kehittyneet parempaan suuntaan, mutta terveys ei. 
	”Erityisen positiivisena pidän sitä, että tietoyhteiskuntakehityksessä ollaan siirtymässä tekniikka- ja kaapelikeskeisyydestä elämänlaatukeskeisyyteen”, kiittää tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmän puheenjohtaja, pääministeri Matti Vanhanen uutta strategiaa.
	Tutkimuksen mukaan keskivaikeaa tai vaikeaa masentuneisuutta kokee kolmetoista prosenttia yläluokkalaisista ja joka kymmenes lukiolainen. Masentuneisuus on lisääntynyt erityisesti tytöillä.
	Rokotetta kehittää kahden lääketieteen professorin perustama yhtiö, joka on palkkaamassa yhtätoista työntekijää. Professorit Heikki Hyöty Tampereen yliopistosta ja Mikael Knip Helsingin yliopistosta perustivat Vactech-yhtiön viisi vuotta sitten oivallettuaan mikä voisi olla yksi lapsuustyypin diabeteksen aiheuttaja. 
	Myös koulu-uupumus on lisääntynyt. Siitä kärsii noin kaksitoista prosenttia kyselyyn vastanneista. 
	Uudessa kansallisessa tietoyhteiskuntastrategiassa keskeisessä asemassa ovat palvelusektorin uudistumiseen, ihmisten elämänlaatuun sekä kansakunnan ja yritysten kestävän kilpailukyvyn kehittämiseen tähtäävät linjaukset ja toimenpiteet. Strategiassa näitä teemoja lähestytään osaamisen kehittämisen, olemassa olevan ja uuden tiedon soveltamisen, luovuuden ja innovatiivisuuden, rakenteellisten ja toiminnallisten uudistusten, 
	Tutkimuksen mukaan joka kymmenes oppilas ei koe saavansa tukea koulunkäyntiin koulusta tai kotoa. Tukea tarvittaisiin esimerkiksi läksyjen tekemiseen, kokeisiin valmistautumiseen tai sopivan opiskelutavan löytämiseen.
	Syitä etsitään kiihkeästi muun muassa Suomessa, koska lasten diabetes lisääntyy nopeasti. Tauti on Suomessa viisi kertaa niin yleinen kuin 50 vuotta sitten, ja noin 600 alle 15-vuotiasta saa siitä elinikäisen kumppanin joka vuosi. 
	Tutkimuksissa on selvitetty muun muassa perityn alttiuden ja lehmänmaidon proteiinin merkitystä. Knip ja Hyöty ovat mukana Oulussa, Tampereella ja Turussa jatkuvassa tutkimuksessa, jossa on seulottu satatuhatta lasta. Osaa heistä seurataan edelleen. 
	verkostoitumisen sekä tieto- ja viestintätekniikan kehittämisen ja hyödyntämisen näkökulmista.
	- Tuotteistusasteen kasvu on auttanut yrityksiä myös kasvattamaan edelleen kansainvälisen liiketoiminnan osuutta kokonaisliikevaihdosta. Alan yritysten pieni keskimääräinen koko on edelleen haasteena kansainvälisen toiminnan laajentumiselle, Tekesin toimialajohtaja Risto Setälä sanoi. 
	Millennium-palkinto profsessori Shuji Nakamuralle (Sektori.com 11.09.2006)
	Strategiassa esitetyt kärkihankkeet vuosille 2007 – 2011 ovat:
	- Julkishallinnon palvelurakenteiden uudistamisen politiikkaohjelman käynnistäminen
	Millennium-teknologiapalkinto 2006 luovutettiin viime perjantaina Helsingissä uusien valolähteiden keksijälle professori Shuji Nakamuralle. Suomen tasavallan presidentti Tarja Halonen ojensi professori Nakamuralle miljoonan euron arvoisen tunnustuksen sekä Millennium-palkintoesine 'Huipun'. Professori Shuji Nakamura kiitti puheessaan Suomea ihmisten elämänlaatua parantavan teknologian edistämisestä ja kannustamisesta. 
	- Tietoverkkojen yhteysnopeuksien kasvattaminen ja tietoyhteiskuntainfrastruktuurin yhteentoimivuuden varmistaminen
	Tekesin vuoden alussa alkaneen Verso – Vertical Software Solutions –teknologiaohjelman yhtenä tavoitteena on viedä asiakas- ja markkinalähtöisiä ohjelmistotuotteita ja –palveluja nimenomaan kansainvälisille markkinoille. 
	- Elinikäisen oppimisen edellytysten varmistaminen
	- Työelämän pelisääntöjen uudistaminen sekä johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
	- Innovaatiojärjestelmän uudistaminen
	- Tekijänoikeusjärjestelmän jatkokehittäminen
	- Ohjelmistoyrityksen kasvu edellyttää kansainvälistymistä. Liiketoiminnan kansainvälisyys kumuloituu: asiakaskunnan lisäksi muun muassa henkilöstö ja prosessit muokkautuvat nopeasti kansainvälisiksi. Meille kriittisin kasvun este Suomessa on alan koulutuksen ja huippuosaajien puute, mainitsi tiedotustilaisuudessa puhunut Hybrid Graphicsin toimitusjohtaja Mikael Honkavaara. 
	Professori Nakamuran mukaan olemme vasta alkaneet käsittää LEDien ja lasereiden laajat hyödyntämismahdollisuudet. "Toivon, että palkinto saa ihmiset ymmärtämään, että tämä keksintö tarjoaa tilaisuuden parantaa miljoonien ihmisten elämän laatua. Kyseessä on paitsi huimat energiasäästöt mahdollistava valolähde, myös innovaatio, jota voidaan hyödyntää veden puhdistamisessa sekä tiedon tehokkaassa tallentamisessa." 
	- Pk-sektorin yritysten liiketoiminnan sähköistymisen edistäminen
	- Kansainvälinen vaikuttaminen, erityisesti EU-tasolla, sekä tiivis yhteistyö Aasian maiden ja lähialueiden kanssa
	”Suomen pitää nousta tietoyhteiskuntakehityksessä seuraavalle portaalle: tieto- ja viestintätekniikan tuottajasta ja hyödyntäjästä tietoperusteisen kasvun generoijaksi. Meiltä suomalaisilta voi odottaa, että osaamme luoda uutta liiketoimintaa ja uusia markkinoita”, kommentoi tietoyhteiskuntastrategian johtoryhmän jäsen, Tietoalojen liiton toimitusjohtaja Tarja Virmala.
	Liikevaihto kasvoi pääasiassa suurissa, yli kolmen miljoonan euron liikevaihdon yrityksissä. Yritysten kannattavuus parani 2,8 prosenttiin. Vajaalla neljänneksellä vastanneista yrityksistä kannattavuus oli yli viisitoista prosenttia. 
	Kirkkaan sinisen, vihreän ja valkoisen LEDin ja sinisen laserin keksijä professori Naka-mura viipyy Suomessa keskiviikkoon 13.9. asti tavaten sekä suomalaisia tutkijoita, yritysten edustajia että suurta yleisöä. Lauantaina 9.9. Nakamura puhui Heurekassa nuorille suunnatussa Millennium Youth Forumissa kello 11.00. Heurekassa järjestettiin lauantaina kello 14.00 myös kaikille avoin yleisöluento. Maanantaina 11.9. Nakamura luennoi ammattilaisyleisölle kongressikeskus Dipolissa kello 9.30.
	Osana hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa laaditun strategian valmistelu toteutettiin yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden ja päättäjien sekä muiden käynnissä olleiden strategiaprosessien kanssa. Työhön osallistui yhteensä noin 400 valtionhallinnon, kuntasektorin, korkeakoulujen, elinkeinoelämän sekä järjestöjen asiantuntijaa.
	Ateria vanhuksille kännykän kosketusviestinnällä (Digitoday 28.09.2006)
	Oulun kaupunki kokeilee tämän syksyn aikana vanhusten ateriahuollossa nfc-lukijalla (near field communication) varustettuja matkapuhelimia. Henkilö voi kännykällä koskettamalla valita päivän ruokalistalta haluamansa aterian, jolloin tilaus lähtee automaattisesti ruoan toimittajalle.
	Suomi Euroopan mobiiliedelläkävijä
	(Tekes 23.08.2006)
	Suomen DSL-tiheys maailman korkein
	(Sektori.com 21.09.2006)
	Oulun ateriahuollon kokeilu toimii VTT:n johtaman SmartTouch-hankkeen pilottiympäristönä. Hankkeessa etsitään mobiililaitteille uusia ja entistä monipuolisempia käyttötapoja.
	Tuoreen tutkimuksen mukaan Suomi on jälleen Euroopan mallimaa mobiiliuden hyödyntämisessä. Tutkimuksessa 11 Euroopan maata arvioitiin 14 mittarilla. Suomi oli paras kuudella mittarilla mitattuna ja keskiarvoa parempi yhdellätoista. 
	DSL Forumin julkaiseman raportin mukaan DSL-yhteyksiä oli maailmalla 164 miljoonaa kesäkuun lopulla. Määrä kasvoi 46 miljoonalla uudella tilaajalla edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna. Maailman korkein DSL-tiheys on Suomessa, jossa DSL-yhteyksiä sataa puhelinlinjaa kohden on 40 prosenttia. Listalla toisena on Ranska ja kolmantena Taiwan. Hieman yllättäen Ruotsi löytyy vasta sijalta 12. noin 22 prosentin DSL-tiheydellä.
	Pilotissa tavoitteena on saada tilaukset automaattisesti taustajärjestelmiin ilman käsin kirjausta ja helpottaa ruokatilausten seurantaa. Pilotin on toteuttanut ToP Tunniste yhdessä VTT:n kanssa.
	Tutkimuksen (englanninkielinen) löydät täältä www.omsyc.fr/UserFiles/File/01.EnCours/011.Communiques/T_2006_09_CP_GB.pdf
	Oulun kaupungin tavoitteena on myös ottaa käyttöön järjestelmiä, jotka auttavat kaupunkilaisia ja hallintokuntia päivittäisten asioiden hoitamisessa. Käytännön pilotteja aiotaan toteuttaa muun muassa vanhustyössä, ateriapalveluissa, logistiikassa, kulunvalvonnassa sekä terveyspalveluissa.
	Suomalainen softabisnes kukoisti ulkomailla
	(ITViikko 01.09.2006)
	Pääkaupunkiseudun kirjastoista voi lainata e-kirjoja omalle koneelle
	Suomalaisen ohjelmistotuotealan kansainvälinen liikevaihto kasvoi viime vuonna lähes neljänneksen. Yritysten henkilömäärä puolestaan säilyi edellisvuoden tasolla. Tiedot ovat kauppa- ja teollisuusministeriön tämänvuotisesta ohjelmistoyrityskartoituksesta. 
	(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006)
	Pääkaupunkiseudun HelMet-kirjastoista voi nykyään lainata sähköisiä kirjoja eli e-kirjoja omalle tietokoneelle. Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti sekä kirjastosta saatava tunnusluku ja internet-yhteys.
	Nfc:n avulla tietoa voidaan välittää matkapuhelimen ja taustajärjestelmän välillä koskettamalla nfc-tageja eli -tunnisteita, jotka sisältävät tiedon palvelusta, tai erityistä infrastruktuuriin liitettyä lukijalaitetta esimerkiksi bussissa lipun maksamisessa tai kaupan kassalla ostosten maksussa.
	Suomalaiset yritykset pystyvät kasvattamaan myyntiään erityisesti kovilla kansainvälisillä markkinoilla. Kotimaan liikevaihto kasvoi vain 1,4 prosenttia.
	Valikoimissa on yli 100 sähköistä kirjaa. Tulevaisuudessa aineistoa on tarkoitus laajentaa. Sähköisten kirjojen kokoelmissa on oppaita, hakuteoksia ja kurssikirjoja.
	Tuomalla nfc-laite, kuten matkapuhelin, toista laitetta lähelle voidaan taas käynnistää halutun sisällön siirtäminen laitteiden välillä. Esimerkki tästä on kuvien siirto matkapuhelimesta tulostimelle tai tietokoneeseen jatkokäsittelyä varten.
	- Toimialan ja yritysten panostukset tuotteistukseen ja kansainvälistymiseen alkavat nyt näkyä kasvuluvuissa, professori Jyrki Kontio Teknillisestä korkeakoulusta sanoi KTM:n tiedotteessa. 
	Palveluun kirjaudutaan osoitteesta www.helmet.fi kohdasta "Lainaa e-kirja". 
	Kirjan voi ladata tietokoneelle joko yhdeksi vuorokaudeksi tai viikoksi. 
	Ohjelmistotuoteyritysten kansainvälisen liiketoiminnan arvo nousi 504 miljoonaan euroon. Eniten kansainvälistä toimintaa suomalaisyrityksillä on edellisvuoden tapaan Ruotsissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, Tekes poimii. 
	Laina-ajan päätyttyä kirja palautuu automaattisesti muiden asiakkaiden saataville. HelMet-kirjastoille on sähköisten kirjojen lainausjärjestelmän tuottanut Ellibs Oy.
	Nfc-kokeiluja tehdään myös Oulun, Turun ja Tampereen joukkoliikenteessä sekä julkisiin 
	tiloihin vapaa-ajan käyttöön tarvittavien avaimien jakelussa ja hallinnassa.
	ITEA SmartTouch (Browsing Through Smart Objects Around You) -hankkeeseen kuuluu 19 toimijaa kahdeksasta eri Euroopan maasta. Suomen konsortion muodostavat VTT:n lisäksi Buscom, Idesco, Nokia, TeliaSonera, Nordea, ToP Tunniste ja Oulun kaupunki. Yli 30 miljoonan euron hanke päättyy vuonna 2008. Kokonaisuutena hanke on suurin nfc-tekniikkaan liittyvistä Tekes-rahoituksista Suomessa.
	Tunnustuspalkinnon saaneen kehitystyön toteuttivat VTT:n tutkijat: Jaakko Salonen , Jorma Salmi, Satu Savolainen-Pulli, Sami Vähänen, Kristiina Rutanen ja Mervi Hämäläinen
	Ääkköset suosittuja fi-osoitteissa
	(Taloussanomat 29.08.2006)
	Ääkkösellisistä nettiosoitteista on tullut Suomessa yllättävän suosittuja. Tähän mennessä tunnuksia on haettu kolme tuhatta.
	Lahden kehitysjohtaja edustaa Suomea it-huippukokouksessa (Digitoday 26.09.2006)
	Ääkkösiä sisältävät fi-verkkotunnukset tulivat Suomen markkinoille vuosi sitten syyskuussa. Tunnuksissa voi käyttää kansallisia å-, ä- ja ö-kirjaimia. 
	Ensimmäinen Euroopan it-huippukokous järjestetään Ateenassa ensi viikolla. Suomea ja hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa kokouksessa edustaa Lahden kaupungin kehityspäällikkö Timo Karppinen.
	Navicore niittää mainetta ulkomailla
	(Digitoday 28.09.2006)
	Sen sijaan saamenkieliset verkkotunnukset eivät ole innostaneet netin käyttäjiä. Saamenkielisiä fi-osoitteita on voinut hakea Suomessa pari viikkoa. Viestintävirasto on saanut vain yksittäisiä hakemuksia.
	Suomalaisen Navicore Oy:n matkapuhelimiin kehittämä navigointiohjelmisto, Navicore Personal 2006, on saanut useita kansainvälisiä tunnustuksia. Navicoren ohjelmisto on mukana myös Forum Nokia S60 3rd Edition Challenge -kilpailun viiden finalistin joukossa.
	Puheenvuorossaan Karppinen kertoo muun muassa verkkotunnistamisesta ja Suomessa käynnistymässä olevasta kuntapalveluiden sähköistämishankkeesta, kerrotaan Lahden kaupungin tiedotteessa.
	VTT:lle tunnustuspalkinto hiukkaskiihdyttimeen kehitetyistä puolijohdeilmaisimista
	1st European Summit: Observing the IT Society -kokous järjestetään 27. - 29. syyskuuta. Koollekutsujana on Kreikan tietoyhteiskuntaohjelma. Kokousedustajia odotetaan niin hallitustasolta, EU:sta kuin alan asiantuntijaorganisaatioistakin. Tavoitteena on luoda katsaus Euroopan tietoyhteiskuntakehitykseen.
	(VTT uutiskirje 02/2006)
	Tämän vuoden huhtikuussa julkistettu Navicore Personal 2006 -ohjelmisto on valittu parhaaksi navigointiohjelmistoksi muun muassa englantilaisessa What Mobile –lehdessä, Ranskassa ja Isossa-Britanniassa ilmestyvässä Stuff-lehdessä sekä hollantilaisessa Winmag-lehdessä.
	VTT:lle (Valtion Tieteelliselle Tutkimuslaitokselle) on myönnetty Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön CERNin tunnustuspalkinto "The ALICE Industrial Award". VTT palkittiin saavutuksistaan Cerniin rakenteilla olevan maailman suurimman hiukkaskiihdyttimen puolijohdeilmaisimien kehitystyöstä ja valmistuksesta.
	Lisäksi englantilainen kuluttajalehti Which? Myönsi Navicorelle Best Buy -tunnustuksen ja saksalainen Connect-lehti arvioi Navicore Personalin parhaaksi navigointisovellukseksi S60-ohjelmistoalustaa käyttäville Nokian matkapuhelimille.
	Kokouksessa alan asiantuntijat vaihtavat viimeisintä tietoa, kuulevat parhaista käytännöistä, keskustelevat tulevaisuuden näkymistä ja verkottuvat.
	VTT valmistaa vuonna 2007 käynnistyvän LHC-kiihdyttimen ALICE-kokeeseen yhteensä 310 ilmaisinmodulia, jotka muodostavat koko ilmaisimen sisimmän ja tarkimman osan. ALICE (A Large Ion Collider Experiment) on yksi LHC:n suurista koeasemista, joka pyrkii laboratoriomittakaavassa synnyttämään universumin alkuräjähdyksen olosuhteet törmäyttämällä raskaita hiukkasia suurella energialla. VTT:n kehittämiä ilmaisimia tarvitaan törmäyksissä syntyvien hiukkasten tunnistamiseen ja paikantamiseen.
	Lahti on viime vuosina on ollut esillä muun muassa langattomalla kaupunkiverkollaan Mastonetilla. Lahti on myös aktiivisesti mukana valtakunnallisissa tietoyhteiskuntakehitystä tukevissa hankkeissa.
	Navicore Personal 2006 toimii S60 3rd edition -ohjelmistoalustan lisäksi Symbian S60-, S80- ja UIQ-käyttöjärjestelmissä. Navicoren navigointiohjelmisto on yhteensopiva jo yli 30 matkapuhelinmallin kanssa.
	Suomalainen ohjelmisto palkittiin 100 000 dollarilla (Sektori.com 17.08.2006)
	Jaakko Pöyry on kuollut
	(Taloussanomat 11.09.2006)
	Erittäin tiheisiin liitosrakenteisiin soveltuvan menetelmän avulla pii-ilmaisimien elektroniset ohjauspiirit voidaan suoraan liittää ilmaisinmoduliin. VTT on myös kehittänyt menetelmän, jolla ohjauspiirit voidaan ennen liittämistä luotettavasti ohentaa 150 mikrometrin paksuisiksi. Ohentamista tarvitaan, jotta ilmaisinmodulien massan haitallinen vaikutus tieteellisten kokeiden suorittamiseen voidaan välttää.
	Oulun yliopiston Frontier-tutkimushankkeessa syntynyt kaikille avoin verkkovikojen etsimiseen tarkoitettu HowNetWorks-ohjelmisto voitti ensimmäisen palkinnon yhdysvaltalaisen ohjelmistojätin VMwaren Ultimate Virtual Appliance Challenge –kilpailussa 
	Pöyry-yhtiöiden perustaja ja Pöyry Oyj:n hallituksen kunniapuheenjohtaja Jaakko Pöyry on kuollut. Hän oli kuollessaan 82-vuotias.Tekniikan tohtori Jaakko Pöyry perusti konsultti-ja suunnittelutoimiston 1958 saatuaan tehtäväkseen suuren sellutehtaan suunnittelutyöt. 1970-luvulla Jaakko Pöyry -yhtiöistä tuli yksi maailman suurimpia riippumattomia metsäteollisuuden suunnittelu- ja konsulttitoimistoja. 
	www.vmware.com/news/releases/uvac_winners.html. Kilpailu oli kaikille avoin ja siihen osallistui noin 170 virtuaalisovellusta eri puolilta maailmaa. Ensimmäistä kertaa järjestetyn Ultimate Virtual Appliance Challenge –kilpailun tarkoituksena oli vauhdittaa virtuaalisovellusten kehittämistä. Kilpailijoiden tavoitteena oli luoda käyttövalmiita sovelluksia, jotka parantavat käyttöjärjestelmän toimintaa. 
	LHC (Large Hadron Collider) on Cerniin Sveitsin ja Ranskan rajalle rakenteilla oleva maailman suurin hiukkaskiihdytin, joka sijaitsee maanalaisessa 27 kilometrin pituisessa rengasmaisessa tunnelissa. LHC on samalla maailman suurin fysiikan koe, joka koostuu neljällä koeasemalla tehtävistä havainnoista protonien tai raskaiden ionien törmätessä suurella energialla toisiinsa. Kokeiden perimmäisenä tarkoituksena on lisätä tietoa maailmankaikkeuden ja alkeishiukkasten perusrakenteesta. LHC-kiihdyttimen odotetaan valmistuvan tutkimuskäyttöön vuonna 2007.
	Tätä nykyä yhtiö työllistää maailmanlaajuisesti yli 6000 henkilöä. Yhtiö on listattu Helsingin pörssiin vuodesta 1997 lähtien. Pöyry-yhtiöt on tunnettu etenkin metsäteollisuuden konsultoinnistaan ja on sittemmin laajentanut palveluitaan energia-, infrastruktuuri- ja ympäristö-alueille. 
	HowNetWorks-ohjelmisto vastaa kotien ja pienyritysten yhä monimutkaisemmiksi muuttuvien tietoverkkojen hallinnan haasteeseen. Se auttaa käyttäjää ymmärtämään verkon toimintaa ja korjaamaan verkko-ongelmat aiempaa nopeammin. HowNetWorks on kotikäyttäjille paketoitu virtuaalinen, helppokäyttöinen verkkoliikenteen kerääjä, josta on yksinkertaista siirtää tietoa eteenpäin erilaisille verkkoanalysaattoreille. "VMware Virtual Appliance Challenge –kilpailun voitto mahdollistaa HowNetWorks-ohjelmiston jatkokehittämisen aivan uudella tavalla kilpailusta saadun julkisuuden ja menestyksen avulla. Voitto merkitsee sitä, että tuomaristo oli todella ymmärtänyt ongelman, johon HowNetWorks pureutuu", toteaa kilpailutiimin kapteeni Mikko Hiltunen.
	Biopassin hakijan passikuva ei välttämättä kelpaa tiukentuneiden valokuvaohjeiden takia (Helsingin Sanomat 24.08.2006)
	European Organization for Nuclear Research, Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestö CERN on vuonna 1954 hiukkasfysiikan tutkimusta varten perustettu eurooppalainen järjestö, johon on liittynyt 20 jäsenvaltiota. CERNin avulla yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoilla on mahdollisuus osallistua hiukkasfysiikan kokeelliseen työhön. ALICE-kokeeseen osallistuu kaikkiaan n. 1000 fyysikkoa, insinööriä ja teknikkoa 30 eri maasta.
	Valokuva-automaateista tai valokuvausliikkeistä hankitut passikuvat eivät välttämättä kelpaa uusiin biopasseihin.
	Joillekin passinhakijoille on tullut mutkia matkaan, kun hakemukseen liitettävä passi
	Professori Mikko Mäntysaari on havainnut, että suomalaisessa yhteiskunnassa syrjäytyneimpien ihmisten on kaikkein vaikeinta saada sosiaalipalveluita. Sosiaalityöntekijät ovat saaneet paljon uudenlaisia, hyvää palvelua vaativia keskiluokkaisia asiakkaita, joilla on tukenaan juristeja ja muita asiantuntijoita. Samalla köyhät asiakkaat jäävät vähemmälle huomiolle. 
	Joka vuosi palvelukseen astuu vajaat 30.000 varusmiestä, joista naisia on reilut 300.
	kuva ei ole ollut tiukennettujen ohjeiden mukainen ja hakemusta varten on tarvinnut lähteä kuvattavaksi uudestaan. 
	Entinen puolustusministeri Elisabeth Rehn korostaa, että armeijan käyville naisille kyse ei ole marginaalisesta asiasta. Hänen mukaansa ilmiö ei ole marginaalinen myöskään puolustusvoimille tai rauhanturvaamiselle. 
	Helsingin Sanomat testasi, kuinka tarkoista ohjeista on kyse ja miten satunnaisten valokuvaamoiden passikuvat kelpaavat uuteen passiin. Tulos on hämmentävä: poliisilaitoksella kuvia arvioiva virkailija kelpuutti viiden eri paikan kuvista vain yhden, ja siinäkin oltiin ohjeiden rajamailla. 
	Naiset ovat myös pärjänneet armeijassa hyvin. Johtajakoulutukseen jatkaa 60 prosenttia naisista, miehistä vain 30 prosenttia. Lehden mukaan tämä johtuu siitä, että naishakijat ovat miehiä motivoituneempia.
	Sosiaalityön professori Leena Eräsaari pohtii, miten julkinen valta saataisiin vastuuseen palvelujen puuttumisesta. Kunnat eivät välitä häpeästä, jota eduskunnan oikeusasiamiehen lausunnot niille tuottavat. Merkittävin julkisia palveluja koskeva vaatimus on oikeuksien valvominen. Jos palveluja ei saa, pitää kunnan ja valtion joutua vastuuseen. 
	Maanantaista lähtien myönnetyissä biopasseissa passikuva muunnetaan sähköiseksi, ja sähköinen kuva upotetaan passin henkilötietosivun mikrosirulle. Sähköiseksi muuntamisen takia passikuvalla on tarkat mittasuhde-, asento-, valaistus- ja taustaohjeet. 
	Suomesta on tullut rikkaampi ja julmempi
	(Iltalehti 24.08.2006)
	Kela herättelee kansaa Suomen sosiaalipolitiikan vääryyksiä summaavalla kirjalla. 
	"Koneellinen kasvontunnistus on huomattavasti vaikeampaa, jos kasvot on esimerkiksi valaistu epätasaisesti. Kasvontunnistusohjelma ei välttämättä löydä kaikkia piirteitä tai saattaa löytää vääriä", kertoo sisäasiainministeriön poliisiosaston analyytikko Kari Kanto. 
	Sosiaalipolitiikan professori J. P. Roosin mielestä eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille valittaminenkin on hyödytöntä. Virkamiesten toimet on hyvin suojattu ja väärän kohtelun oikaisu on hidasta ja hankalaa. Kun asiat menevät Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, ne tulevat ainakin näkyviksi.
	Suomalainen sosiaalipolitiikka on muuttunut Kelan tutkijoiden mukaan perusteellisesti parin viime vuosikymmenen aikana. Suomesta on tullut aiempaa rikkaampi ja julmempi maa.
	Toimeentuloturvaa ja sosiaalipalveluja heikennettiin laman aikana eli juuri silloin, kun olisi tarvittu enemmän tukea. Nyt lama on kaukana takana ja Suomi kilpailee kansainvälisissä kilpailuvertailussa ykkössijasta. Kuitenkin hyvinvoiva kansantalous tuottaa heikosti hyvinvointia kansalaisille. Talouspolitiikka ollut vauhdikasta, mutta sosiaalipolitiikka kitsasta. 
	Valokuvausliikkeissä tunnutaan olevan hyvin tietoisia ohjeiden tiukentumisesta, ja vielä biopassiajan ensimmäisellä viikolla hylkäyksien mahdollisuudesta ollaan lähinnä ihmeissään.
	65 prosenttia suomalaisista uskoo evoluutioteoriaan (Helsingin Sanomat 22.08.2006)
	"Ohjeita on toitotettu viimeinen vuosi, ja tähän mennessä ei ole kuulunut mitään negatiivista. Tämän viikon aikana ei myöskään ole tullut yhtäkään palautusta", sanoo Helsingin Tunnin kuvan myymälävastaava Lauri Kuparinen. Myös Fotoyksin toimialajohtaja Lasse Heermanin mukaan ohjeet otettiin käyttöön heti, kun ne tulivat, joten biopassiajan ei odoteta tuovan muutoksia. 
	Kaksi suomalaista kolmesta pitää kehitysoppia oikeana selityksenä lajien synnylle. Suomalaisten suhtautuminen evoluutioteoriaan on tiedelehti Sciencen mukaan epäilevämpää kuin monissa muissa Euroopan maissa ja Japanissa. 
	Kelan tutkijat Tuula Helne ja Markku Laatu ihmettelevät, miksi monien mielestä epätyydyttävä nykymeno ei herätä kansaa, poliitikkoja ja yhteiskuntatieteilijöitä voimakkaampiin mielenilmauksiin. He pyysivätkin joukkoa yhteiskuntatieteilijöitä osallistumaan vaihtoehtoisia näkökulmia tarjoavan kirjan tekoon. Heidän piti kuvata suomalaisen sosiaalipolitiikan suuria vääryyksiä ja pohtia, mitä niiden poistamiseksi voitaisiin tehdä. 
	Suomalaisista 65 prosenttia pitää kehitysoppia oikeana ja 30 prosenttia vääränä. Kehitysopin kannatus Suomessa on 34 maassa tehtyjen mittausten mukaan vain keskitasoa koulujärjestelmän saamista hyvistä arvioista huolimatta. 
	Testissä mukana olleiden valokuvaamoiden kuvaajista kaikki mainitsivat tiukentuneista säännöksistä ja kysyivät erikseen, tuleeko kuva juuri biopassiin. "Meitä kuvaajia kiusataan näillä uusilla ohjeilla, kun ei saa edes hymyillä", yhdessä liikkeessä sanottiin.
	Yhdysvaltalaisista 55 prosenttia suhtautuu kehitysoppiin kielteisesti tai epävarmasti. Se johtuu tutkijoiden mukaan maan uskonnollisesta fundamentalismista ja politiikasta. Ainoastaan turkkilaiset suhtautuvat kehitysoppiin yhdysvaltalaisia epäilevämmin. 
	Kirjassa nostetaan esiin mm. syrjivä sosiaalityö, päihdehuollon ja alkoholipolitiikan "ilkeät" ongelmat, kotinsa vankeina asuvat vanhukset sekä vankien ja heidän läheistensä elämään liittyvät vaikeudet. Myös kotiäitiyden ongelmat, kiistanalaiset huostaanottopäätökset ja maatalouden rakennemuutoksen unohdetut sosiaaliset seuraukset nousevat esiin. 
	Asunnottomuus vähentynyt
	(Suomi.fi 14.06.2006)
	Kehitysoppia pitää ehdottomasti oikeana vain 14 prosenttia yhdysvaltalaisista. Sen torjuu ehdottomasti 35 prosenttia yhdysvaltalaisista.
	Asunnottomuus on vähentynyt viime vuosina kaikilla kasvukeskuspaikkakunnilla, ympäristöministeriö kertoo.
	Tuoreen selvityksen mukaan eniten asunnottomuus on vähentynyt pääkaupunkiseudulla. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla oli vuonna 2001 yhteensä noin 5 800 asunnotonta. Viime vuonna asunnottomia oli pääkaupunkiseudulla hieman alle neljä tuhatta.
	Politiikka lupaa kansalaisille vauraampaa ja kilpailukykyisempää elämää. Vastineeksi ihmisiltä odotetaan yhä suurempia henkilökohtaisia ja sosiaalisia uhrauksia. Suomesta on tullut tutkijoiden mukaan rikkaampi ja julmempi maa, jossa ihmisistä otetaan enemmän irti ja jossa väestöryhmien välisestä eriarvoisuudesta on tullut aiempaa hyväksytympi, jopa tavoiteltava asia. 
	Helsinki on maailman kymmenenneksi kallein (Suomen Sillan Uutisviikko 31/2006)
	Helsinki on sveitsiläisen UBS-pankin vertailussa maailman kymmenenneksi kallein kaupunki. UBS julkisti keskiviikkona hintojen ja palkkojen vertailutaulukon. Siinä kalleimmat kaupungit olivat Oslo, Lontoo, Kööpenhamina, Zürich ja Tokio.
	Suomessa on kuitenkin edelleen noin 7 400 ihmistä ilman asuntoa. Yli puolet asunnottomista asuu pääkaupunkiseudulla.
	Selvityksen mukaan asuntojen hankkiminen ja rakentaminen ei yksinomaan riitä asunnottomuuden tuntuvaan vähentämiseen. Tarvitaan myös erilaisia tuki- ja asumispalveluja, joiden järjestämiseen onkin jo ryhdytty erityisesti pääkaupunkiseudulla.
	Tuottamattomista huono-osaisista on tullut tutkijoiden mukaan entistä niukemman tuen ja tiukemman kontrollin kohteita. Hyvinvointivaltion katsotaan aiheuttavan kannustinloukkuja, riippuvuutta, tehottomuutta ja liikaa kuluja. 
	Helsingin sijoitus on pykälän korkeampi puolentoista vuoden takaiseen vertailuun nähden.
	Helsingin palkkataso on vertailussa samaa tasoa hintojen kanssa, ja siten Suomessa ansaitaan 13:nneksi suurimpia palkkoja.
	Akatemiatutkija Raija Julkunen toteaa universaalin sosiaalipolitiikan murentuneen ja muuttuneen hiipien köyhyyspolitiikaksi, jossa jaetaan niukkoja köyhyyspaketteja. Hänen mielestään köyhyyden vastaista politiikkaa tarvitaan, mutta se ei voi olla vain tarveharkintaista tukea, vaan sen ytimenä on oltava perusturvaetuuksien riittävä taso. 
	Naisten osuus armeijassa jäänyt pieneksi 
	UBS vertaili 122 tavaran ja palvelun hintaa 71 kaupungissa. Vertailussa ei laskettu mukaan asunnon vuokraa. Se mukaan laskettuna kalleimmat kaupungit olivat Lontoo ja New York.
	(Helsingin Sanomat 27.08.2006)
	Naisten osuus puolustusvoimissa on 11 vuoden aikana jäänyt pieneksi. Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaisen mukaan naisia oli vain noin prosentti vuosien 1995–2005 varusmiehistä. 
	Niin kutsutun hampurilaisindeksin mukaan Helsingissä Big Macin tienaa 19 minuutissa, 
	Merenkurkku nousi maailmanperintölistalle
	Hotel Kämp nousi maailman sadan parhaan hotellin listalle (Taloussanomat 11.08.2006)
	Zürichissä 15 minuutissa ja Jakartassa sen eteen on raadettava puolitoista tuntia.
	(Helsingin Sanomat 12.07.2006)
	Vertailusta kertoi Taloussanomat.
	YK:n tiede- ja kulttuurijärjestön Unescon maailmanperintökomitea hyväksyi Merenkurkun saariston maailmanperintöluetteloon keskiviikkona Liettuan Vilnassa pitämässään kokouksessa.
	Helsingin ydinkeskustan Hotel Kämp nousi maailman sadan parhaan hotellin listalle Travel & Leisure-lehden vuotuisessa lukijaäänestyksessä. Hotelli noteerattiin sijalle 92. 
	The New York Times ylistää Helsingin ylellisyyttä (Helsingin Sanomat 18.07.2006)
	Voiton vei Etelä-Afrikassa toimiva Singita Private Game Reserve, joka nousi edellisvuoden kakkostilalta kärkeen. Vahviten kärkikahinoissa pärjäsivät aasialaiset hotellit, jotka veivät kahdeksan sijaan kymmenen parhaan joukosta. 
	Helsinkiläisten on syytä olla ylpeitä, koska he asuvat "hypnoottisessa", "lähes välimerellisessä" kaupungissa.
	Päätös vahvistetaan vielä ensi sunnuntaina. Samalla luetteloon hyväksytään uudet kohteet Kiinasta ja Kolumbiasta.
	Tätä mieltä on tunnettu toimittaja R.W. Apple Jr., joka ylistää Helsinkiä läkähdyksiin asti The New York Timesissa 16. 7. julkaistussa artikkelissa Helsinki's Shining Season.
	Merenkurkun saaristo Pohjanlahden kapeimmalla kohdalla on Suomen ensimmäinen luonnonperintökohde Unescon luettelossa.
	Kämp oli ainoa pohjoismainen sadan parhaan listalle yltänyt hotelli. Sadan parhaan joukossa oli Kämpin lisäksi 20 muuta eurooppalaista hotellia ja paras eurooppalainen hotelli oli skottilainen Inverlochy Castle. Eurooppalaisten joukossa Kämp oli sijalla 20. 
	Aiemmin luetteloon on hyväksytty Suomesta kuusi kulttuuriperintökohdetta, kuten esimerkiksi Vanha Rauma, Suomenlinna ja Petäjäveden kirkko.
	Maailmaa nähneen newyorkilaistoimittajan näkökulmasta Helsinki näyttäytyy huippudesignin ja -arkkitehtuurin mekkana ja ylellisinä kulinaarisina nautintoina. Julkista juopottelua tai kaduille virtsaamista toimittaja ei mainitse sanallakaan.
	"Uskon, että Merenkurkun saama korkein mahdollinen status lisää entisestään alueen arvostusta, ja saariston tunnettavuus leviää maailmalla", kommentoi ympäristöministeriön valtiosihteeri Stefan Wallin luetteloon hyväksyntää.
	Travel & Leisure on vaativille matkailijoille suunnattu lehti, joka kerää lukijaäänestyksellä vuoden parhaat matkailukohteet.
	Erityisen monisanaisesti Apple Jr. ylistää Helsingin ravintoloita. Chez Dominiquen ankanmaksalla täytetty kyyhky perunapyreen kera saa erityiskiitokset. Helsinkiin tulevan kannattaa Applen mukaan toki käydä myös G.W. Sundmansissa, Georgessa, Meccassa ja Savoyssa.
	Suomalaisten alkukodin paikasta kiistellään jälleen (Helsingin Sanomat 18.07.2006)
	Merenkurkun saaristo on Ruotsin Höga Kustenin (Korkean Rannikon) maailmaperintökohteen laajennus. Ympäristöministeriön mukaan ne muodostavat geologisen kokonaisuuden, jossa maankohoaminen on nähtävissä ainutlaatuisesti.
	Kiista suomen kielen ja kansan alkuperästä ei jätä kielentutkijoita rauhaan. Keväällä ilmestyi Oulun yliopiston entisen professorin ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen entisen johtajan Pauli Saukkosen teos Suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten alkuperäongelma.
	Kirjoittaja valistaa lukijaa kertomalla, että Savoyssa on aina tarjolla Mannerheimin lempiruokaa, vorschmackia. "Liian perinteistä minun makuuni", kirjoittaja lisää.
	"Maannousu on Merenkurkun saarissa lähes sentti vuodessa, ja se on niin nopeaa, että yhden ihmiselämän aikana voi nähdä nousun aiheuttaman muutoksen luonnossa", kertoo Länsi-Suomen ympäristökeskuksen johtaja Pertti Sevola.
	Onneksi pettymyksestä selvitään, sillä menu sisältää kuitenkin paljon sellaista mitä Apple ja hänen vaimonsa Betsey mielellään syövät.
	Geenitutkimukseen ja arkeologiaan perustuen Saukkonen väittää, että ei ole olemassa suomalais-ugrilaista alkukotia. Hänen perusajatuksensa on, että geenilinjoja tutkimalla voidaan päätellä jotain myös kielten liikkeistä.
	Betsey pitää myös mies- ja naispuolisten blondien katselusta Esplanadin puistossa. Kiasma on Applen mielestä kaunis, mutta helsinkiläisiltä on saattanut jäädä huomaamatta, että rakennus "hohtaa illalla kuin jää tai Sarpanevan tai Wirkkalan suunnittelema lasiesine".
	Unescon maailmanperintöluetteloon hyväksyntä ei tuo Merenkurkun saaristolle uusia suojeluvaatimuksia; suurin osa noin 5600 saaren alueesta viidessä kunnassa on suojeltu ennestään.
	"Vaikka kansan tai yleensä kieliyhteisön ja sen edustaman kielikunnan liitto ei ole pitkässä historiallisessa perspektiivissä kaikissa tapauksissa geneettisesti pysyvä, kieliyhteisön kielen vaihtuminen oman kielikunnan eläessä kokonaan toiseen kielikuntaan on poikkeusilmiö", Saukkonen kirjoittaa teoksensa alkusanoissa.
	Merenkurkun alueella asuu pari tuhatta ihmistä muun muassa Raippaluodossa ja Björkebyssä.
	Akateemisen kirjakaupan ovella toimittajan huomio kiinnittyy kiinnostavaan yksityiskohtaan: rakennuksessa on "elegantin veistokselliset ja erittäin ergonomiset pronssiset ovenkahvat – kolme kullakin ovella, eripituisille ihmisille omansa".
	Merenkurkun alue vapautui jäätiköstä noin 10 000 vuotta sitten ja uloimmista saarista on matkaa Ruotsiin vain noin 25 kilometriä.
	Tätä perusolettamusta useimmat kielitieteilijät eivät hyväksy. Oulun yliopiston tutkijan Ante Aikion mukaan Saukkosen teos on myös aika pitkälle epätieteellinen.
	Sisätilakaan ei jätä vierailijaa kylmäksi. Se ei kirjoittajan mukaan ole "banaali eikä mahtaileva" vaan "täydellinen ihmisen mittainen ympäristö kirjojen selailuun".
	Ruoppausalus löysi Vuosaaresta mammutin kyynärluun (Helsingin Sanomat 27.06.2006)
	Vuosaaren rakenteilla olevan sataman meriväylältä löydettiin viime joulukuussa keskenkasvuisen mammutin kyynärluu. Luu on kymmenes ja vanhin tai toiseksi vanhin mammuttilöytö Suomessa.
	"Pauli Saukkonen olettaa, että geneettisten ja arkeologisten tulosten nojalla voitaisiin päätellä jotain kielistä. Tämä on metodologinen virhe."
	Suomalaisen kansanluonteen tunnetut ankeudet kirjoittaja ohittaa mainitsemalla melankolian ja mollisointuisen tangon ja toteamalla heti perään, että "aurinko polttaa kaiken tämän pois".
	Aikio korostaa, että suomalaisuus on eri asia kuin suomen kieli.
	Edellinen mammutin jäänne, olkaluun kappale löydettiin Herttoniemen urheilukentältä vuonna 1954.
	Sitä paitsi historia on muuttanut suomalaista kansanluonnetta avoimempaan suuntaan, Apple kirjoittaa. "Vanha kaverini Max Jakobson, yksi Euroopan arvostetuimmista diplomaateista, on sitä mieltä."
	"Suomen kielen linjaa voidaan seurata kauas ajassa. Mutta missä vaiheessa on syntynyt suomalaisuus, se on moderni ilmiö".
	Vuosaaren Satamauutiset-lehden mukaan kyynärluu löytyi, kun Vuosaaren satamaan johtavaa meriväylää ruopanneen Cornelia-aluksen proomussa havaittiin oudonmallinen kappale. Sitä epäiltiin heti luuksi ja se toimitettiin tutkittavaksi Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon eläinmuseoon.
	Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun suomalaisten alkukoti herättää keskustelua. Vuoden 2002 lopussa Kalevi Wiikin kirjoittama Eurooppalaisten juuret nostatti suuren väittelyn.
	Kaikesta huolimatta Helsinkiin kannattaa kirjoittajan mielestä tulla vain ja ainoastaan keskikesällä. Silloin rapujuhlasesonki alkaa kulkea kohti huippukohtaansa ja "katukahvilat ja veden äärellä sijaitsevat torit kuhisevat kauniita ja karaistuneita ihmisiä".
	Wiik sanoo teoksessaan, että ei ole olemassa alkukotia Volgan mutkassa. Sen sijaan hän esittää, että suomalaiset olisivat olleet pohjoisen Euroopan alkuperäisväestö, jonka kieli oli kansojen varhainen välittäjäkieli, lingua franca.
	Koska Cornelia oli tehnyt löytöpäivänä ruoppaustöitä kahden kilometrin matkalla Krokholmenin lounaispuolella, luun tarkkaa löytöpaikkaa ei pystytä määrittelemään. Se tarttui aluksen matkaan jostain kohti meriväylää.
	R.W. Apple Jr.:n juttu Helsingistä The New York Timesissa
	http://travel2.nytimes.com/2006/07/16/travel/16helsinki.html 
	Ensimmäisenä löydön sai käsiinsä paleontologi Pirkko Ukkonen, joka määritteli sen 
	Helsingin rajatarkastusosaston apulaispäällikkö Petteri Partanen sanoo STT:lle, että liigan epäilty johtaja on vangittu. Tilanne on harvinainen, koska tähän mennessä oikeuden eteen on saatu lähinnä liigojen niin sanottuja rivimiehiä.
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	Tiirismaalla kotiloa uhkaa lähinnä Messilän laskettelukeskus, jonka rinteet kulkevat muutaman sadan metrin päässä lajin löytöpaikasta.
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