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Puheenjohtajan tervehdys

Seurallamme on taas ollut touhun täyteinen
kevät! On ollut jos jonkin näköistä toimintaa,
Thessalonikin kansainvälisistä kirjamessuista
aina oman kirjaston avajaisiin. Haluan kiittää
kaikkia seuramme jäseniä heidän aktiivisuudestaan!
Tiedotteen toimikunta päätti antaa sivun
verran tilaa kunnioitusta herättävälle toiminnalle, Kiitos Kaukaa r.y.:lle, joka kerää kansainvälisten suomalaisten keskuudesta lahjoitusvaroja sotiemme veteraaneille.
Suomen suurlähettiläs vaihtuu syyskuussa.
Suurlähettiläs Ole Norrback jää eläkkeelle ja
palaa Suomeen. Hänen tilalle tulee ulkoasiainneuvos Erkki Huittinen.
Haluan kiittää Ole Norrbackia todella hyvästä
yhteistyöstä sekä kaikesta siitä mitä hän on
tehnyt seuramme ja koulumme hyväksi.
Olen saanut tutustua Ole Norrbackiin myös
henkilökohtaisemmalla tasolla, ja voin vain
todeta, että ”todella hyvä tyyppi”. Toivon koko seuran puolesta Olelle ja hänen vaimolleen ihania ja vauhdikkaita eläkevuosia!
Tällä kertaa tiedotteessa on niin paljon juttuja, ettei minun palstalleni ollut tämän enempää tilaa!
Toivotan teille kaikille, omasta ja johtokunnan puolesta, oikein hyvää kesää!

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja
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Asutko ulkomailla?
Suunnitteletko muuttoa
ulkomaille?
Tietoisku ulkosuomalaisen sosiaaliturvasta keskiviikkona 22. elokuuta 2007
klo 13–16 Kelan päätoimitalossa
(Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki)
Kela, Eläketurvakeskus ja verottaja
järjestävät elokuussa infotilaisuuden
ulkomailla asuvien tai ulkomaille
muuttoa suunnittelevien suomalaisten
sosiaaliturvasta.
Ohjelmassa alustuksia, kysymyksiä ja
keskustelua mm. seuraavista aiheista:
Ajankohtaista asiaa asumisperusteisesta sosiaaliturvasta (Kela)
- kansaneläkelain
selkeyttäminen
1.1.2008
- lääkkeet ja hoito ulkomailla
- muuta ajankohtaista
Uusi työntekijän eläkelaki (TyEL) –
mikä muuttuu? (Eläketurvakeskus)
Ajankohtaista kansainvälisessä verotuksessa (Verohallinto)
Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!
Lisätietoja ja ilmoittautumiset 14.8.
mennessä Kelan hallinto-osasto, Kansainväliset asiat –ryhmä
international.affairs@kela.fi tai + 358
20 634 1486.

Ulkomailla asuvilla entisillä suomen
kansalaisilla ja heidän jälkeläisillään on
vielä mahdollisuus Suomen kansalaisuuteen. Nykyinen kansalaisuuslaki tuli
voimaan 1.6.2003. Siinä annettiin entiselle Suomen kansalaiselle mahdollisuus saada Suomen kansalaisuus takaisin ilmoituksesta, jos hän on menettänyt sen esimerkiksi saadessaan
toisen valtion kansalaisuuden. Myös
entisen ja nykyisen Suomen kansalaisen jälkeläinen voi saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, vaikka hänellä kansalaisuutta ei koskaan olisi ollut.
Ilmoitusmahdollisuus rajoitettiin viiteen vuoteen, joten ilmoitus on pantava vireille viimeistään 31.5.2008. Aikaa
sen tekemiseen on jäljellä vähän yli
vuosi. Ilmoituksen aikaraja on ehdoton
ja sen jälkeen Suomen kansalaisuuden
saaminen ulkomailla asuvalle entiselle
Suomen kansalaiselle ja hänen jälkeläisilleen ei enää ole mahdollista.
Kansalaisuutta harkitsevan mieshenkilön kannattaa selvittää Suomen viranomaisilta, onko hänen suoritettava
asevelvollisuutensa Suomessa, vai voiko hän vapautua siitä.
Koska kansalaisuuslainsäädännöt ovat
eri maissa erilaiset, on syytä selvittää
myös se, onko Suomen kansalaisuuden saamisella vaikutusta nykyiseen
kansalaisuuteen. Tämäkin voi viedä aikaa, joten kannattaa ryhtyä toimiin hyvissä ajoin ennen määräaikaa.
Kansalaisuusilmoitus tehdään Ulkomaalaisvirastolle, mutta ulkomailla
asuvat voivat laittaa sen vireille vain
Suomen edustustossa. Sotaveteraaneja lukuun ottamatta ilmoitus on kaikille
maksullinen.
Asiaan liittyvää tietoa Internetissä:
Ulkomaalaisvirasto: www.uvi.fi
Maistraatit: www.maistraatti.fi
Suomen
edustustot
ulkomailla:
http://formin.finland.fi/edustustot
Puolustusvoimat: www.mil.fi
Siviilipalveluskeskus:
www.sivarikeskus.fi
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Olisiko Sinunkin aika liittyä jäseneksi?

Jo 80 vuotta ulkosuomalaisten etuja ajanut Suomi-Seura ry on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Neuvontapalvelumme
auttaa kaikissa ulkomaille muuttoon, siellä asumiseen ja Suomeen paluuseen liittyvissä kysymyksissä. Ulkosuomalaisparlamentin kautta ulkosuomalaisten asiat tulevat Suomen päättäjien tietoon ja käsittelyyn.
Kaksoiskansalaisuus on jo saavutettu, mutta paljon työtä on jäljellä. Haluatko kirjeäänestysmahdollisuuden, Suomi-koulujen toiminnan kehittyvän ja suomenkielisen
Mariankatu 8, 00170 Helsinki seniorihoidon?
Puh. +358-(0)9-6841210
Fax +358-(0)9-6841 2140
E-mail info@suomi-seura.fi
www.suomi-seura.fi

[

Jäsenyytesi on tärkeä voidaksemme jatkossakin turvata Suomi-Seuran ja ulkosuomalaisparlamentin toiminnan ja jatkaa ulkosuomalaisten edustajana.
Liity sinäkin jäseneksi Suomi-Seuraan!

---------------------------------------------------------------------------------------------------] Kyllä, haluan liittyä Suomi-Seuran jäseneksi:

Nimi ............................................................................................ Synt. aika ....................................
Osoite ..............................................................................................................................................
Sähköposti ........................................................................................................................................
Maksan jäsenyyden vuodelle/vuosille ............................ Jäsenmaksu 23 euroa / USD 29 kalenterivuodelta.
Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat liittyä Suomi-Seuraan.
Perheenjäsenen jäsenmaksu 11 euroa / USD 14,00 kalenterivuodelta.
Nimi/nimet ........................................................................................................................................
[

] Lähettäkää minulle lasku

Maksan ..................... euroa

[

] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard)

kortin nro ...................................... voimassaolo .............................

..........................................

..............................................................

Päivämäärä

Allekirjoitus

Lähetä osoitteella: SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland
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Kansainvälisten suomalaisten toimintaa sotiemme veteraanien auttamiseksi
Vuonna 2006 perustetun Kiitos Kaukaa r.y.:n jäsenmäärä on kasvanut yli neljänkymmenen ja edustusta löytyy jo viideltä eri mantereelta, kaikkiaan 16 maasta. Viime
vuoden kohokohtana oli ensimmäinen lahjoitustapahtuma 4.6. Hämeenlinnan Raatihuoneella, jossa Kiitos Kaukaa debytoi ja lahjoitti 10.000 Euroa Kanta-Hämeen alueen veteraanityöhön. Henkilökohtaisesti saatu palaute veteraaneilta ja heidän järjestöjensä edustajilta oli erittäin positiivista. Veteraanityön tunnustaminen ulkomailta
asti oli heille jotain aivan uutta ja tunteita herättävää.
Sotiemme veteraaneja oli vuoden 2006 lopussa elossa 85 000, joista sotainvalideja 13 000. Keski-ikä on jo 85
vuotta ja vuotuinen poistuma noin 8-9000. Vuoden 2010 lopussa veteraaneja ennustetaan olevan enää 48 000.
Aikaa ei siis ole hukattavaksi, vaan teemme parhaamme mahdollisimman monen jäljellä olevan sankarin auttamiseksi. Tätä tehtävää varten keräämme kansainvälisten suomalaisten keskuudesta lahjoitusvaroja. Seuraava
lahjoitustapahtuma on 6.6.2007 kunniakkaasti Sotainvalidien Veljesliiton 60. liittokokouksen yhteydessä Aulangolla, jonne siis Kiitos Kaukaa r.y. on kutsuttu arvovaltaiseen kutsuvierasjoukkoon.
Tänä vuonna kohdennamme lahjoitusvarat ns. nimikkoveteraaneille, jolloin kaikki lahjoitukset menevät lyhentämättöminä tarkkaan valituille, suurimman avun tarpeessa oleville veteraaneille. Valintaprosessissa ovat apuna
Sotainvalidien Veljesliiton piirien palveluneuvojat ja muu henkilökunta, joilla on paras asiantuntemus yksittäisistä, usein julkisen tukiverkon ulkopuolella olevista veteraaneista. Tarkoituksenamme on tarjota kaikille lahjoittajille mahdollisuus myös henkilökohtaisesti tavata Kiitos Kaukaa r.y.:n valitsemia nimikkoveteraaneja. Ensimmäiset yhdistyksen nimikkoveteraanit valitaan Pohjanmaalta ja heidän lukumääränsä sekä yksittäisten avustusten
lopullinen suuruus perustuu kerättyjen varojen kokonaissummaan. Autathan meitä auttamaan mahdollisimman
montaa veteraania!
Webbisivuiltamme www.kiitoskaukaa.fi löydät muun muassa yhdistyksestämme kertovan uuden artikkelin Expatrium-lehdestä sekä mielenkiintoisen jäsenkartan.
Jälleen tarvitaan kaikkien toiminnasta kiinnostuneiden kansainvälisten suomalaisten aktiivista panosta niin jäsenhankinnan kuin lahjoitustenkin osalta. Toivonkin, että Sinä voit lähettää tämän viestin eteenpäin sopiviksi
katsomillesi suomalaistahoille. Otamme kiitollisina vastaan ehdotuksia toiminnan jatkuvaan kehittämiseen niin
jäsenhankinnan, aktiviteettien kuin lahjoituskohteiden valinnan osalta.
Alla vielä positiivista palautetta erään veteraanin omaiselta. Tästä on hyvä jatkaa!
Teethän lahjoituksesi vielä tämän kuun aikana, 31.5. mennessä
Ålandsbanken: 660100-03670924
IBAN: FI27 6601 0003 6709 24, SWIFT/BIC: AABAFI22
PayPal: Kiitos Kaukaa ry (info.fi@kiitoskaukaa.fi)
Terveisin,
Tero Kosonen
Kiitos Kaukaa r.y.
www.kiitoskaukaa.fi
***************************
Haluaisin lausua sydämelliset kiitokset isäni Veijo Ihaniemen puolesta. Hän sai käyttöönsä kolmipyöräisen polkupyörän. Hän oli jo jonkin aikaa puhunut halustaan ajaa sellaisella pyörällä, koska tasapaino on heikentynyt. Teidän lahjoituksenne ansiosta Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piirin hankkima pyörä on nyt ollut viime
kesän ajan isäni käytössä.
Tällä hetkellä isä on 86-vuotias ja kunto on sitä luokkaa, että todennäköisesti ensi kesänä ajaminen ei enää onnistu, mutta sen jälkeen joku muu onnellinen saa pyörän käyttöönsä. Toive toteutui ja katse on eteenpäin!
Toivon, että välitätte kiitoksemme kaikille lahjoittajille ja jokaiselle teille, jotka tähän asiaan olette myötävaikuttaneet. Lämmin kiitos myös palveuneuvoja Ulla Kannistolle, jonka ansiosta pyörä kohdentui juuri isälle!
Sydämellinen kiitos ja Hyvää Uutta Vuotta toivottaen!
Sirkku Kerälä
***************************
Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Seuran ja jäsenten toimintaa
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys
Seuramme järjesti yhdessä Suomen suurlähetystön kanssa Suomen eduskuntavaalien
ennakkoäänestyksen Thessalonikissa 7-8.3.
Kaikkiaan 19 henkilöä kävi äänestämässä
ennakkoon Thessalonikissa.
Kuukausitapaamiset
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran maaliskuun
kuukausitapaaminen
pidettiin
ouzerissa
1930. Paikalla olivat myös huilisti Rina Olsen
ja häntä säestävä pianisti, Jenni Huttula sekä valmentajana huilunsoiton opettaja AnnaLeena Puhto ja matkanjohtaja, Rinan äiti,
Kirsi Olsen.
Ilta vierähti hyvässä seurassa, hyvän ruoan
ja juoman kanssa todella nopeasti. Onneksi
on aina jatkopaikat!
Huhtikuun kuukausitapaaminen pidettiin Aprillipäivänä, sunnuntaina ensimmäinen huhtikuuta, ravintolassa "MEXICANA".
Ilta vietettiin rennosti aidossa meksikolaisissa tunnelmissa sangrian, tacojen, enchaladan, burritojen, pizzojen ym. herkkujen kera.
Vastaavasti toukokuun kuukausitapaaminen
pidettiin sunnuntaina kuudes toukokuuta tavernassa Stoa Merkouriou, lähellä Delfonin
ja Vas. Olgaksen risteystä.
Iltaa vietettiin perinteisen kreikkalaisen ruoan, viinin ja hyvän seuran merkeissä.
Seuraava kuukausitapaaminen pidetään lokakuun ensimmäinen sunnuntai, ja siitä ilmoitetaan erikseen.
Thessalonikin 4.kansainväliset kirjamessut
Suomi oli mukana toista kertaa omalla osastollaan tämänvuotisilla Thessalonikin 4. kansainvälisillä kirjamessuilla, jotka järjestettiin
17.–20.5.2007.
Tänä vuonna kirjamessujen kokonaispintaala oli 12.000 neliömetriä ja suurtapahtuma
oli sijoitettu kaupungin messukeskuksen kolmeen eri paviljonkiin (13, 14, 15). Suomen
osasto sijaitsi maantieteellisesti katsottuna
sopivassa paikassa eli Ruotsin ja Tanskan
osaston tuntumassa (pav. 14 ja os.6 )!
Suomi-osaston kokoajina ja vastaavina edustajina toimivat Suomen Ateena-Instituutin
sihteeri ja kääntäjä Maria Martzoukou sekä
Suomen suurlähetystön kutsumina seuramme jäsenet, Riitta Douhaniaris ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis.
Kirjamessujen näyttävät avajaiset pidettiin
messualueen Corona-salissa, torstai-iltana
17.5.2007. Arvovaltaisten kutsuvieraiden
joukosta erottui Kreikan presidentti Karolos
Papoulias, joka lämpimällä tervehdyspuheellaan avasi messut. Juhlavaa tilaisuutta seurasi luonnollisesti pieni cocktailtilaisuus ja
elävä jazzmusiikki vauhdittivat avajaisiltaa.
Messujärjestäjien mukaan kirjatapahtumaan
oli ilmoittautunut tänä vuonna lähes 400
kustantamoa 48 eri maasta! Näytteillä oli
uutta tuotantoa 9.163 teoksen verran pelkästään kreikkalaisista kustantamoista siis
kasvua 8,7 % vuodesta 2006!
Näiden kirjamessujen erikoisteemaksi oli valittu “Matka” ja erityisesti paviljonki 13 tarjo-

si kävijöille runsaasti vaihtoehtoja sekä matkakirjallisuuden että videoesitysten puitteissa. Kävijät saattoivat valita tunnin välein
vaihtuvan monipuolisen “videonojatuolimatkan“ tilavan katsomon suojissa ja kannattaa
mainita, että matkakoosteet ovat tunnettujen matkailutoimittajien käsialaa kuten Maya
Tsokli (NET-Matkaten-sarja), Leonidas Antonopoulos (NET-Maailman musiikki-sarja) ja
Jiorgos Avjeropoulos (Exantas-dokumenttisarjan tekijä).
Oli ilahduttavaa huomata, että myös pienet
kirjan ystävät oli huomioitu messutilojen
suunnittelussa. Lapsille ja vähän isommillekin oli varattu paviljonki 13 alueelta suuri
osasto, joka käsitti suuren lastenteatterin,
työpajoja, leikkitilan ja lukusalin. Lapsille oli
ohjattua toimintaa jokaisena messupäivänä
ja tunnin välein lapsille oli tarjolla 46 erilaista
esitystä teemalla “Viiden mantereen risteyskohdassa”!
Suurtapahtumaan sisältyi päivittäin mielenkiintoisia kirjaesittelyjä, erilaisia luentoja ja
kirjailijatapaamisia. Seminaariin “Kirjastot –
kulttuurien risteyskohta” osallistui yli 200
alan ammattilaista pohtimaan kirjan tilaa ja
kirjastojen kehittämistä.
Suomi-osastolla poikkesi runsaasti messukävijöitä ja kirjallisuuden ohella tiedusteltiin
kaikenlaista Suomesta ja maan kulttuurista.
Suomen Ateena- Instituutin tutkimukset herättivät kävijöissä mielenkiintoa ja niiden
saatavuutta Pohjois-Kreikassa tiedusteltiin
runsaasti. Nykykreikaksi käännettyjä teoksia,
kuten Mika Waltarin koko tuotantoa ja Kalevalaa, haluttiin ostaa suoraan osastoltamme.
Edelleen suomalaisilla lastenkirjoilla oli oma”
ihailija-ryhmänsä” - etenkin Mauri Kunnaksen lastenkirjat ja vanhat tutut muumi-hahmot saivat messuvieraat lapsenmielisiksi ja
hymyn huulille!
Suomen osastolla oli jaettavana monipuolinen valikoima esitteitä, jotka tosin loppuivat
ennen aikojaan suuren kysynnän vuoksi.
Eniten kysyttiin Suomen yleisesitettä, Helsinki-oppaita, Suomen karttoja, opinto-oppaita,
suomen kielen sukujuurista, ortodoksisuu-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

desta Suomessa, vuodenajoista ja ilmastosta
yleensä.
Joitain aiheita, joista Suomen-osastolla kyseltiin:
- Suomen luomumatkailukohteet
- Suomen lintubongailukohteet
- Suomen isännöimät Euroviisut v.2007
- Suomen Eurokolikot
- Suomen kielen tehokurssit kreikkalaisille
- Erilaisia lomailuvaihtoehtoja Suomessa/Suomesta
Messujärjestäjät ovat jo vahvistaneet ensi
vuoden kirjamessujen ajankohdan, 29.5–
1.6.2008 ja erikoisteemana tulee olemaan
politiikka.
Seuramme kiittää lämpimästi kaikki osapuolia yhteistyöstä ja suomalaisia kustantamoja
saaduista kirjoista ja materiaalista.
Tavataan ensi vuonna kirjamessujen merkeissä! www.thessalonkibookfair.com
Kirjaston avajaiset
Seuramme kirjaston avajaisia vietettiin maanantina 28.5. Kirjasto muutti uusiin tiloihin ja
uusien tilojen valmiiksi saamiseen olikin jo
mennyt nelisen vuotta.
Talkootyöllä ja apurahoilla kunnostettu kirjastotila on nyt siis täydessä toiminnassa ja
avajaisia vietettiin rennossa illanistujaisissa
kirjastonhoitaja Päivi Pullki-Georgopouloun
takapihalla.
Thessalonikin Suomi-koulu tiedottaa
Kirpputori
Thessalonikin Suomi-koulun vanhempainyhdistys järjesti ainutlaatuisen tapahtuman Kalamarian 4. ala-asteen pihalla lauantaina
5.5.2007
Oppilaiden vanhemmat olivat keränneet hyvänlaatuisia, käytettyjä tavaroita, kirjoja, leluja ja vaatteita kirpputorille myytäväksi.
Saimme myyntiin myös joitakin suomalaisia
elintarvikkeita Kosovon rauhanturvaajilta.
Ilma suosi tapahtumaa, joten paikalle saapui

Suomi-koululaisia retkellä Thermin ympäristöpuistossa.
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myös lähiseudun asukkaita tekemään edullisia ostoksia tai vain maistamaan suomalaisia
kotitekoisia leivonnaisia kahvin tai mehun
kera. Suomi-koululaisilla oli mukava päivä ulkoleikkien ja urheilun merkeissä.
Kaikki tuotto kirpputorista meni Suomi-koulun toiminnan tukemiseen ja myymättömät
tuotteet lahjoitettiin lastenkodille.
Kiitämme kaikkia vanhempia ja Kosovon rauhanturvaajia saamastamme avusta!!!
Retkipäivä
Lauantaina 12.5. Suomi-koulun leikkiryhmä
ja 1.-2.-luokkalaiset suuntasivat puolipäiväretkelle Thermin ympäristöpuistoon.
Puisto on rakennettu vanhan kaatopaikan
päälle sadan hehtaarin alueelle. Viheralueella on iso lasten leikkipuisto, jalkapallo-, tennis- ja koripallokentät, shakin pelauspaikka,
kahvila sekä pöytiä ja penkkejä retkeilyä varten. Puistosta avautuu hieno näköala Thermin padolle. Isommille ryhmille annetaan
myös tietoa luonnonsuojelusta ja kierrätyksestä.
Suomi-koululaiset saivat leikkiä ja puuhata
lämpimässä säässä mielensä mukaan. Opettajat valvoivat lasten touhuja, välillä askarreltiin äitienpäiväkortteja ja välillä syötiin
eväitä ja jäätelöä varjossa.
JA MEILLÄ KAIKILLA OLI NIIN MUKAVAA!!!
Riitta Douhaniaris
Kevätjuhlat
Thessalonikin Suomi-koulun kevätjuhlat pidetään lauantaina 2.6. Suomi-koulun tiloissa
Kalamariassa, alkaen klo. 11.00.
KAIKKI OVAT TERVETULLEITA!
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Suomalaisia kilpailumatkalla Thessalonikissa
Maaliskuun alussa saapui ryhmä oululaisia
Thessalonikiin ja matkan pääteemana oli
osallistuminen kansainväliseen huilunsoittokilpailuun.
Huilisti Rina Olsen (16 v.) ja häntä säestävä
pianisti, Jenni Huttula (16 v.) osallistuivat
kovatasoisen musiikkikilpailun nuorten sarjaan. Nuorten soittajatyttöjen tiimiin kuului
myös “valmentajana” huilunsoiton opettaja
Annaleena Puhto Oulun musiikkikonservatoriosta ja matkanjohtajana Kirsi Olsen (Rinan
äiti). Annaleena Puhto ja Kirsi Olsen antoivat
yhteishaastattelun Venttiili-tiedotteelle koskien kilpailumatkaa.
Kuinka syntyi päätös osallistumisesta kansainväliseen huilunsoittokilpailuun Kreikassa?
Annaleena: Kilpailun esite oli lähetetty Suo-

meen monille tahoille kuten Sibelius Akatemiaan. Varsinaisesti huilukilpailuja ei järjestetä vuosittain Euroopassa – useimmiten ei
ole nuorten sarjaa. Näin meille tarjoutui sopiva tilaisuus ottaa osaa sekä kilpailuun että
kokea kansainvälinen tapahtuma täällä Pohjois-Kreikassa. Rina Olsen toimitti koenauhan karsintaan jo ennen joulua 2006 ja
saimme tiedon alkueriin pääsystä tämän

vuoden tammikuun lopussa. Helmikuun aikana ryhmämme teki matkajärjestelyt ja perillä
Thessalonikissa olimme jo hyvissä ajoin 28.
helmikuuta. Sekä Rina että Jenni pääsivät
harjoittelemaan ahkerasti Frangon-kadulla
sijaitsevassa valtion musiikkikonservatoriossa ja tytöt ehtivät kuunnella myös kanssakilpailijoiden soitantaa harjoittelun välissä.
Mistä Euroopan maista ovat lähtöisin alan
huippumuusikot ja opettajat?
Annaleena: Ranskassa on pitkät perinteet,

sieltä tulee paljon hyviä huilisteja. Samoin
Saksa on houkutteleva maa huilisteille –
Suomesta on hakeutunut useita ystäviäni
juuri Saksaan vuodeksi esim. vaihto-opintojen pariin. Edelleen Itävalta on Mozartin maa
ja siellä luja perusta klassisen musiikin opiskelulle. Edelleen ei pidä unohtaa Iso-Britanniaa, sillä Lontoon Royal Academy’stä on
tässäkin kilpailussa monta nuorten sarjan
osanottajaa.
Toisaalta se on paljolti makuasia mistä koulukunnasta pitää! Euroopassa soitetaan niin
eri tavalla riippuen maasta ja kaikilla koulukunnilla on eri vahvuuksia!
Millainen on ryhmänne mieliala juuri kilpailun
aattona?
Annaleena: Opettajaa ainakin jännittää, kyllä

tyttöjäkin! Rina ja Jenni ovat saaneet kokeilla konserttisalia (valtion musiikkikonservatorio) iltaisin kun siellä on ollut hiljaista – siis
tytöt ovat saaneet tilaisuuden soittaa kaikessa hiljaisuudessa. Aattoiltana tytöt menevät
aikaisin nukkumaan ja kilpailupäivänä ollaan
sitten valmiita koitokseen..
Millaisen kuvan olette saaneet Thessalonikista ja sen asukkaista?
Kirsi: Elämä on monikerroksista Thessaloni-

kissa, sen historia ja eri aikakaudet ovat esillä selvästi. Olemme kierrelleet keskustaa ja
olen saanut vaikutelman, että kreikkalaisiin
on helppo saada kontakti! Välittömiä ihmisiä
– on vaivatonta aloittaa keskustelu, joskin
englannin kielessä olisi vähän parantamista.
Annaleena: Kaupungin historia tulee esiin joka kulman takaa. Kaikkialla näkee kaivauksia
ja bysanttilaisia kirkkoja. Oululaisena sitä
kummastelee kuinka syvälle se historia ulottuu tässä kaupungissa ja samalla arkipäivä
on edelleen mukana. Vierailin sekä Thessalonikin arkeologisessa että bysanttilaisessa
museossa, ne museot jäivät todella mieleen!
Mittasuhteet menevät täällä yli ymmärryksen!

Kirsi: Thessaloniki osoittautui paljon vilkkaammaksi mitä olin kuvitellut! Positiivinen
yllätys oli myös se seikka, että kaupunkia on
vierailijan helppo hallita eli kartalta löytää
vaivatta itsensä – pohjoisessa vuoret, etelässä meri! On kodikas olo kun tietää mistä löytyy hotelli ja konserttisali! Rina ja Jenni ovat
löytäneet kaupungin herkkukaupat ja ovat
herkutelleet valtaisilla jäätelöannoksilla!
Mikä oli mielestänne antoisin retki tai kokemus Kreikassa?
Kirsi: Kävimme katsomassa Verian kaupun-

kia ja Verginan museoaluetta. Se oli hieno
reissu!
Annaleena: Onneksi nähtiin maaseutua! Verginan museoalueella kavutessamme palatsin
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raunioille näimme kaunista vuoristoa, maalaistaloja ja kaakattavia kanoja pihamailla!
Millaisia odotuksia teillä oli koskien kilpailua
ja kuinka todellisuus vastasi ennakkoodotuksia?
Kirsi: Positiivinen keikka! Olin varautunut lu-

mikeleihin näin maaliskuulla, mutta onneksi
villasta vaatetta ei tarvittukaan! Täällä on ollut rento meininki. Olin kuvitellut tapahtumaa paljon vakavammaksi – meno on ollut
luontevaa ja rentoa! Oma mielenkiintoni
Kreikkaa ja kreikan kieltä kohtaan on herännyt ja nyt juuri mietin olisiko Oulussa kreikan
kielen opetusta vai ryhdynkö opiskelemaan
omin päin?
Annaleena: Kilpailun järjestäjät ovat olleet
oikein ystävällisiä. Tosin emme tienneet
matkan alussa tarkoista aikatauluista koskien
kilpailua ja olisimme voineet tulla paikan
päälle viikkoa myöhemmin! Joka tapauksessa loppukilpailussa on 7-hengen tuomaristo
– kaikki juryn jäsenet ovat alan huippuja!
Palaute heiltä on tärkeää! Ja vielä pieni kommentti konserttisalista koskien nuorten ryhmää – klassisen rakennuksen äänieristys on
heikko – vilkasliikenteisen Frangon-kadun
meteli tahtoo kuulua sisälle ja se saattaa
häiritä kilpailuun osallistuvia henkilöitä. Kilpailumatka on ollut hyvä kokemus!
Mitä haluaisitte viedä täältä mukananne
kotiin?
Kirsi: Olen hankkinut laukkuihin halvaa ja

kaikenlaista paikallista herkkutuotetta. Edelleen vien Suomeen laadukasta oliiviöljyä.
Annaleena: Olen löytänyt ihania käsintehtyjä
kynttilöitä ystävilleni ja aion viedä kotiin vähän anisjuomaa eli ouzoa. Lentoasemalla
voin vielä tehdä pikkuostoksia siis muutama
CD-levy paikallista musiikkia.
Venttiilin toimituskunta oli paikalla seuraamassa suomalaistyttöjen välierä- ja loppukilpailua valtion musiikkikonservatoriossa Thessalonikissa 9.-10.3.2007.
Huilisti, Rina Olsen ja säestäjänä toiminut
pianisti Jenni Huttula etenivät hienosti loppukilpailuun (15 ehdokkaasta kuusi kilpailijaa
pääsi finaaliin) nuorten sarjassa. Sarjan voittaja sai rahapalkinnon ja muille voittajille annettiin kunniakirjoja.
First European competition for violin, flute
and composition Thessaloniki 1 – 10 March
2007 www.europeancompetition.gr
Tiedotteen toimikunta kiittää Annaleena
Puhtosta ja Kirsi Olsenia haastattelusta ja
ihanasta illasta seuramme kuukausitapaamisessa!
Tuomariston jäsen Mikael Helasvuo
Professori, huilisti Mikael Helasvuo toimi arvovaltaisen juryn jäsenenä tämän vuotuisessa, kansainvälisessä musiikkikilpailussa, joka
järjestettiin Thessalonikissa 1. – 10. maaliskuuta ja hän antoi tiedotteellemme seuraavan haastattelun työmatkansa puitteissa.
Mikä on opintotaustasi ja mistä päin Suomea olet kotoisin?
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Olen kotoisin Helsingistä, äitini kohdusta Mehiläisen sairaalassa, synnytyslääkärinä tohtori Lankia. Sieltä siirryin, tai oikeammin sieltä
siirrettiin parin sadan metrin päähän Museokatu 34 B:n asuntoomme, missä vietin lapsuuteni ja varhaisen nuoruusiän. Musiikin
opinnot alkoivat jo kotona, sillä molemmat
vanhempani olivat tuon alan henkilöitä. Kolme sisartani soittivat pianoa, viulua ja selloa,
joten kotona musisoitiin paljon. Isäni vihasi
äänilevysoittimia, koska säilötty musiikki ei
häntä lainkaan miellyttänyt. Itse asiassa olen
hänen kanssaan tällä hetkellä kovin samaa
mieltä. Akustista musiikkia tulee kuunnella
akustisessa tilassa - muutoin se on vain kehno korvike. (Vrt. ruislimppu ja pettuleipä).
Musiikkiin tutustuin siis soittamalla ja kuuntelemalla elävää musiikkia. Ammatilliset
muusikon opinnot aloitan Prahan Konservatoriossa, josta yhden vuoden jälkeen siirryin
Freiburgin Musiikkikorkeakouluun. Saksassa
vietin kolme vuotta, minkä jälkeen palasin
Suomeen, jossa sitten aloitin muusikon elämäni, joka jatkuu edelleen erilaisissa toimissa.
- Voisitko kertoa kuinka syntyi päätös osallistumisesta tuomaristotehtäviin Thessalonikin
huilunsoittokilpailussa maaliskuun alkupuolella ?

Ystäväni ja kollegani, professori Istvan
Matuz Budapestin Franz Lizt-akatemiasta otti
yhteyttä. Hän toimi Thessalonikin kilpailun
presidenttinä ja pyysi minua mukaan tähän
juryyn, mikä olikin mieluisa tehtävä, joten
päätös syntyi helposti, vain katsomalla kalenteriin ja toteamalla, että vapaata on.
- Millaisia odotuksia sinulla oli koskien
kilpailua ja kuinka todellisuus vastasi
ennakko-odotuksia ?

Ennakko-odotukset täyttyivät itse kilpailun
osalta täysin. Olen aika paljon istunut tuomaristoissa, ja soittajat ovat nykyisin suurimmalta osin kovin taitavia, eikä tämä kilpailu tuottanut siinäkään mielessä pettymystä. Muun oleskelun puolesta ennakko-odotukset eivät sen sijaan täyttyneet. Googlen
kautta löytämäni muutama turistikommentti
ennen matkaa loi minuun käsityksen, että
Thessaloniki olisi kaupunkina kovin vähäpätöinen ja -arvoinen. Ilma olisi likaista, ihmiset tympeitä, ruoka tylsää, kallista etc. Niinpä shokki oli suuri heti Thessalonikin lentokentälle laskeuduttuani. Suomen masentavasta rännästä saapuvan otti auringossa kylpevä Thessaloniki avosylin vastaan. Kaupunki oli elävä, monimuotoinen ja tällaiselle
kulttuurityöläiselle monessa suhteessa kovin
inspiroiva. Enkä muista yhtään vastaavaa
vierailua, jossa vieraisiin olisi kohdistettu samanlaista huolenpitoa. Ei ikipäivin karkoitu
mielestäni ne loputtoman runsaat, herkulliset ateriat, joita kilpailun jälkeen meille juryn
jäsenille suurella vieraanvaraisuudella tarjottiin. Thessalonikin ruoka oli kerrassaan taivaallista, alkupaloista jälkiruokiin, unohtamatta uskomattoman rakastettavaa paikallista punaviiniä.
- Olisi mielenkiintoista saada kuulla oma arviosi huilunsoiton tasosta Kreikassa ja mistä
Euroopan maista ovat lähtöisin alan huippumuusikot?

Huilunsoiton taso Kreikassa vaikutti korkealta. Euroopan klassisen musiikin kenttää ovat
jo pitkään hallinneet Euroopan traditionaaliset musiikkikeskukset, kuten Pariisi, Berliini
tai Lontoo. Tilanne on muuttumassa. Euroopan konservatiivisten keskusten ulkopuolelta, löytyy nyt tavattomasti luovaa potentiaalia, persoonallisuuksia, uutta inspiroitunutta
ja inspiroivaa henkeä. Tämä on suureksi onneksi musiikille!
- Mitä olette oppineet kreikkalaisista työvierailunne perusteella ?

Viihdyin loistavasti Kreikassa ja tulin erinomaisesti toimeen kreikkalaisten kollegojen
kanssa, kävimme monia hyviä keskusteluja.
Kreikkalaiset naiset näyttivät kovin kauniilta,
älykkäiltä ja suloisilta, miehet lienevät olleen
niin ikään rehtejä ja fiksuja. Tietysti tutustuin lähinnä oman alani ihmisiin. Kreikan politiikasta, jota siis myös hoitavat kreikkalaiset, sain sen käsityksen, että asiat eivät mene oikein hyvään suuntaan. Ehkä siis Kreikassa on myös typeryksiä, mutta heitä en
ole tavannut.
- Millaisen arvosanan Thessaloniki kaupunkina mielestäsi saisi arvoasteikolla yhdestä
kymmeneen ?

Antaisin 9 pistettä. Tuo yhden pisteen alennus tulee siitä, että usein ravintoloissa soi
niin kova duubadaabaduu-musiikki, ettei
seurue pysty nauttimaan keskustelusta, mikä
kuitenkin on yhdessäolon perimmäinen tarkoitus. Lisäksi julkinen liikenne takertuu sekasotkuiseen verkostoon. Yksityistä autoilua
pitäisi rajoittaa radikaalisti ja luoda edistyksellinen, koko alueen kattava ehkä raideverkosto.
- Entäpä Thessalonikin kulttuuritarjonta –
jäikö sinulle aikaa tutustua kaupungin elävän
musiikin kirjoon tai taidenautintoihin ?

Arkeologinen museo oli todella hieno kokemus. Siellä olisi voinut viettää aikaa vaikka
kuinka kauan. Guide oli korkean tason ammattilainen, suunnattoman innostava ja tietäväinen!
- Kun vaihdat vapaalle, valitsetko mieluiten
loman kotimaassa vai ulkomailla ?

Kesällä Suomen valoon ja talvella lauhempaan vyöhykkeeseen.
- Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi ?

Musiikkiyliopistossamme alkavat kohta pääsytutkinnot, oppilaillani on vielä yksi yhteinen matinea. Sitten lähden lomalle, jonka
katkaisee pari kesäfestivaalia. Se ei minua
häiritse, koska loma-aikana työvireeni on
yleensä loistava. Silloin keskityn vain omiin
asioihini.
- Milloin Mikael Helasvuo on onnellinen ?

Vastattuani edellisiin kysymyksiin, mieleni on
nyt sellaisessa tilassa, että jos Dr. Spock materiansiirtokyvyllään pystyi minut nyt transporteeraamaan Thessalonikiin, jossa saisin
viettää meze-illan runsaan Thessalonikilaisen
punaviinin kera seuranani koko tuolloisen kilpailun jury, niin silloin olisin onnellinen.
Mikael Helasvuon CV
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- Opiskellut huilunsoittoa Sibelius-Akatemiassa (Juho Alvas), Prahan konservatoriossa (František Cech) ja Freiburgin musiikkikorkeakoulussa (Aurèle Nicolet). Lisäksi
barokkihuilun opintoja Ranskassa Pierre
Sechèt'n johdolla
- Toiminut huilistina Helsingin kaupunginorkesterissa 1973 - 76, soolohuilistina Radion sinfoniaorkesterissa 1976 - 86 ja Helsingin Kamariorkesterissa vuodesta 1976.
Sibelius-Akatemiassa opettajana vuodesta
1976, vuodesta 1988 puupuhallinmusiikin
lehtorina ja puhallinmusiikin professorina
vuodesta 1994
- Esiintynyt orkesterisolistina ja kamarimuusikkona useimmissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa, Etelä-Amerikassa ja Japanissa. Kantaesittänyt yli sata huiluteosta.
- Levyttänyt runsaasti mm. BIS-, Ondine ja
Finlandia-levymerkeille
Arvovaltaisen juryn jäsenet (huilunsoitto):
Istvan Matuc (puheenjohtaja) Unkarista, Ljubisa Jovanovic Serbiasta, Mikael Helasvuo
Suomesta, Jean-Michel Tanguy Ranskasta,
Panajotis Drakos , Matoula Hatzi ja Petros
Sousamoglou Kreikasta.
Loppukilpailun osalta juryn jäseninä toimivat
lisäksi: Myron Mihailidis, Vladimiros Symeonidis ja Pavlos Dimitriadis Kreikasta.
Tiedotteen toimikunta kiittää Mikael Helasvuota haastattelusta ja toivoon että Dr.
Spock materiansiirtokyvyllään toisi hänet
piakkoin takaisin Thessalonikiin!
Nuoret keilasivat EM-hopeaa

(Turun Sanomat 11.4.2007)

Suomen Tony Ranta ja Perttu Jussila keilasivat hopealle maanantaina junioreiden EMparikilpailussa Thessalonikissa, Kreikassa.
Kilpailut järjestettiin Thessalonikin Strike
Βowling Center:ssä IKEAN lähellä.
Ranta ja Jussila kaatoivat parikilpailun ensimmäisessä erässä kärkituloksen 2.548.
Kolmannessa erässä johtoon nousi israelilaispari Aviv Alfital / Ben Fishler, joka vei
mestaruuden tuloksella 2.608.
Pronssia keilasi Irlannin pari Cian Cloake /
Keith O'Reilly.
Coro Finlandian vierailu

(www.finland.gr)

Suomalainen mieskuoro Coro Finlandia vieraili Kreikassa 16-21.5.
Coro Finlandia on siitä erikoinen kuoro, että
se on 55 laulajan yhteenliittymä. Sen jäsenet
ovat lähtöisin eri puolilla Suomea toimivista
suomenruotsalaisista mieskuoroista.
Kuoro vieraili mm. Suomen Ateenan Instituutissa tutustumassa instituutin toimintaan.
Kreikan vierailunsa aikana Coro Finlandia
esiintyi useassa paikkassa. Kuoro piti konsertin Leonteion lukion konserttisalissa ja sen
laulu raikui niinkin epätavallisessa paikassa
kuin Syntagman metroasemalla.
Nafpliossa kulttuuriministeri Stefan Wallin
paljasti suomalaisen sotilassankari August
Myhrbergin muistolaatan ja myös tässä tilaisuudessa saatiin nauttia kuoron ilahduttavasta laulusta.
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Suurlähettiläs Ole Norrbackin residenssin
puutarhassa kuoro ilahdutti yleisöä kreikankielisellä laululla, joka luonnollisesti sai valtavat aploodit ihastuneelta kuulijakunnalta.

toissa hän on palvellut Saksassa, Itävallassa,
Iranissa, Kreikassa ja Kanadassa.

Samuli Mikkonen ja 3 Henkeä Ateenassa

(www.finland.gr)

Ateenan 7. Jazz festivaaleilla esiintyy suomalainen Jazz yhtye Samuli Mikkonen ja 3
Henkeä.
Paikka Athens Technopolis Cultural Centre,
Pireos Str. 100, Gazi.
Aika: Sunnuntai 3. kesäkuuta, klo. 21.00
Sisäänpääsy ilmainen.
Ortodoksisten kirkkokuorojen konserttimatka
Pohjois-Kreikkaan
Ilomantsin ja Taipaleen ortodoksisten seurakuntien kirkkokuorot tekevät konserttimatkan Pohjois-Kreikkaan 7.-15.6.2007. Matkaohjelmassa on neljä konserttia:
8.6 klo 19.30 Kozanissa Taidesalissa
10.6 klo 20.30 Giannitsan hengellisessä keskuksessa
11.6 klo 19 Voloksessa Thessalian konferenssikeskuksessa ja
13.6 klo 20.00 Thessalonikissa konferenssikeskuksessa Diakonia
Matkanjohtajana toimii tuleva Ilomantsin
kirkkoherra isä Ioannis Lampropoulos , ja
kuoroa johtavat kanttorit Riikka Patrikainen
ja Kaisu Potkonen.
Tervetuloa kuuntelemaan konsertteja ja tervehtimään matkaseuruetta, johon kuuluu
kuorolaisten lisäksi mm. Uuden Valamon igumeni Sergei ja KS Joensuun piispa Arseni.

Erkki Huittinen

Hän on ollut suurlähettiläänä Malesiassa
vuosina 1996–2000 ja edustuston päällikkönä Los Angelesin pääkonsulinvirastossa vuosina 2001–2003. Hän on ollut myös vierailevana tutkijana Harvardin yliopistossa.
Kreikassa Suomen eduskuntavaalien ennakkoäänestys
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin Kreikassa 7.-10.3.2007. Alla olevassa
taulukossa äänten määrät eri äänestyspaikoilla.
Ennakkoäänestysten äänimäärät Kreikassa, vuosien 2003 ja 2007 Suomen
eduskuntavaaleissa:
EnnakkoääÄäniä Ääniä Muutos
nestys2007
2003
%
paikka
Ateena
80
87
-8,05
Hania
24
*
Iraklion
13
*
Kos
14
*
Patras
7
*
Rodos
72
62
16,13
Thessaloniki
19
23
-17,39
Yhteensä
229
172
33,14

Rasmus Ateenassa
Rasmus esiintyy 17.7. Fly Beeyond festivaaleilla Olympiastadionin Agoralla.
Fly Beeyond festivaalit 17–19.2007
Liput: päivälippu 60 €, kahden päivän lippu
90 € ja kolmen päivän lippu 110 €.
Ohjelmaa joka päivä klo 17.30 – 24.30.
www.ticketnet.gr/beeyond.html
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Biopassin hinta nousi 90 euroon
Vuoden alusta ulkomaanedustoista hankittavien biopassin hinta nousi 80 eurosta 90 euroon.
Uusi suurlähettiläs Kreikkaan

(Ulkoasiainministeriö 30.3.2007)
Tasavallan presidentti nimitti 30. maaliskuuta ulkoasiainneuvos Erkki Huittisen Suomen Ateenassa Kreikassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 10. syyskuuta
2007 lukien.
Huittinen on tullut ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1973. Hän on työskennellyt ministeriössä muun muassa kauppapoliittisella
osastolla ja ollut hallinnollisen osaston henkilöstöpäällikkönä vuosina 1991–1996. Vuodesta 2003 lähtien hän on toiminut ulkoasiainhallinnon tarkastajana. Suomen edustus-

* Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa Haniassa, Iraklionissa, Kosilla ja Patrassa ei ollut ennakkoäänestyspaikkoja.

Suomi ja Monaco solmivat diplomaattisuhteet (Ulkoasiainministeriö 30.3.2007)

vyn, vähäisen korruption, ralliajajien ja tunnettujen rockartistien johdosta.
Kunnioitus Suomea kohtaan Kreikassa sai
kuitenkin alkunsa jo 1820-luvulla kun suomalaisia sotilaita taisteli Kreikan itsenäisyyden puolesta Turkkia vastaan. Tunnetuin
suomalaisista sotilaista oli vahvaan sankarimaineeseen noussut ruotsinkielinen suomalainen August Myhrberg, joka taisteli kuusi
vuotta kreikkalaisten vapauttamiseksi Turkin
vallasta.
Myhrberg oli Pohjoismaiden tunnetuin Kreikan ystävä, eli filhelleeni, josta on kerrottu
tarinoita useissa ei maissa. Siksi onkin vaikeaa erottaa mitkä tarinat ovat totta ja mitkä
tarua. Koska Myhrbergin nimi oli vaikea lausua, kutsuttiin häntä nimellä Murat bey ja
hänen muistonsa säilyi toiseen maailmansotaan asti. 1900-luvun alkupuolen suomalaiset matkaajat toivat usein esille sen seikan,
että kreikkalaisten kuultua matkaajien olevan Suomesta, he alkoivat välittömästi kertoa Murat bey:n teoista.
Myhrberg taisteli eri puolilla Kreikkaa. Hän
erottui muista rohkeutensa suhteen, loukkaantui kerran ja pelasti yksikön komentajan, eversti Fabvier´in, ainakin kerran. Lyhyessä ajassa hän kohosi majuriksi ja hänet nimitettiin eversti Fabvier´in adjutantiksi. Sodan päätyttyä Myhrberg palasi Nafplioniin,
joka oli silloinen Kreikan pääkaupunki. Hänet
nimitettiin kaupungin suojelemiseksi rakennetun Palamideen linnoituksen komendantiksi vuonna 1829. Hän säilytti komendantin arvon vuoden 1831 alkuun, jolloin hän lähti
pois Kreikasta.
Kreikan 1820-luvun itsenäisyystaisteluissa
mukana olleen suomalaisen sotilaan, Kustaa
Adolf Sassin kunniaksi on jo pystytetty patsas Mesolongiin. Samassa kaupungissa ja
samassa sodassa kuoli myös tunnettu englantilainen kirjailija Lordi Byron.
Kulttuuriministeri Stefan Wallin paljasti lauantaina 19.5. August Myhrbergin muistolaatan Nafplionissa. Tilaisuudessa esiintyi suomalainen mieskuoro Coro Finlandia. Muistolaatta-aloitteen käynnistivät mm. Raahen
kaupunki ja Myhrbergin suku.

Suomi ja Monaco solmivat diplomaattisuhteet eilen 29. maaliskuuta. Suomen Pariisinsuurlähettiläs Charles Murto ja Monacon Pariisin-suurlähettiläs Jacques Boisson allekirjoittivat sopimuksen diplomaattisuhteista
Monacon Pariisin-suurlähetystössä. Suomella
on ollut konsulisopimus Monacon kanssa
vuodesta 1958 lähtien.
Diplomaattisuhteet Monacon kanssa tulivat
ajankohtaisiksi, kun uusi Monacon ja Ranskan välinen ystävyys- ja yhteistyösopimus
astui voimaan 1. joulukuuta 2005. Sopimus
vahvistaa Monacon suvereniteettia ja mahdollistaa
diplomaattisuhteet
kolmansien
maitten kanssa. Suomi ei aio perustaa suurlähetystöä Monacoon, vaan Suomi tulee sivuakkreditoimaan suurlähettilään toisesta
maasta, jossa on jo suurlähetystö.

Suomi-Seura ja USP tiedottavat

Suomalainen sotilas sai muistolaatan Kreikassa (Suomen suurlähetystön lehdistötiedo-

Liikesivistysrahasto on myöntänyt itsenäisen
Suomen 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
50.000 euroa eri puolilla maailmaa sijaitseville suomen kieltä ja kulttuuria ylläpitäville
Suomi-kouluille. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden keskeisenä kohderyhmänä ovat ul

te 19.5.2007)

Suomi tunnetaan tänä päivänä Kreikassa erityisesti hyvän opetuksen, vahvan kilpailuky-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

(www.suomi-seura.fi, www.ups.fi)
80-vuotisapuraha Suomi-kouluille

Suomi-Seura ry on päättänyt myöntää 80vuotisjuhlansa takia Suomi-kouluille 30 000
euron erityisapurahan. Apurahaa voi hakea
koulujen kehittämishankkeisiin, opetusmateriaaleihin ja laitehankintoihin. Hakuaika
päättyy 30.9. Hakulomakkeet löytyvät Suomi-Seuran
nettisivuilla
www.suomiseura.fi/index.php?request=38&language=F
I&grant=6. Hakuohjeet ovat samat kuin järjestöapurahojenkin ja ovat myös sivuillamme.
Toinenkin apuraha Suomi-kouluille
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kosuomalaiset. Liikesivistysrahasto haluaa
olla omalta osaltaan tukemassa Suomen
kansainvälistymistä.
Tuki on myönnetty Liikesivistysrahastoon
kuuluvasta kauppaneuvos Kari Kaarnalahden
opintorahastosta. Rahoituspäätöksen tekemiseen myötävaikutti aktiivisesti sittemmin
edesmennyt Kari Kaarnalahti itse. Tuki kanavoidaan Suomi-Seura ry:n kautta.
Suomi-koulut antavat täydentävää opetusta
ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille, jotka
puhuvat suomea äidinkielenään tai toisena
kielenä. Opetusta annetaan yleensä kerran
viikossa 1-2 tuntia kerrallaan.
Maailmalla on nykyisin noin 150 Suomi-koulua 35 maassa ja niissä kouluikäisiä oppilaita
noin 3700. Suomalaisyritysten kansainvälistyessä suomea äidinkielenään puhuvien oppilaiden määrä on kasvanut nopeasti. Vanhimmat koulut ovat toimineet jo yli 40 vuotta. Eniten Suomi-kouluja on Saksassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa.
Valtio tukee Suomi-kouluja vuosittain noin
350.000 eurolla, mikä kattaa vain pienen
osan kuluista. Koulut itse pitävät oppikirjojen
saatavuutta ja koulukirjastojen uusimista
tärkeimpänä kehittämiskohteena. Myös koulujen tietotekniset apuvälineet ovat vaatimattomat.
Myös Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden valtuuskunta ja toimikunta ovat
päättäneet tukea Suomi-kouluja juhlavuosituotteista saatavilla hyväntekeväisyystuloilla.
Tämäkin tuki kanavoidaan Suomi-Seura ry:n
kautta.
Liikesivistysrahaston tukea myönnetään mm.
maakohtaisten koulutusten osarahoitukseksi
ja koulukirjastojen uusimiseen sekä tietotekniikan hankkimiseen. Hakulomakkeet ja –ehdot tulevat Suomi-Seura ry:n internet-sivuille
heinäkuun loppuun mennessä.
Kutsu aluekokoukseen
Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän maiden aluekokous pidetään sunnuntaina 9.9.2007.
Paikka: Helsingin Tuomiokirkon kappelirakennus, joka sijaitsee Senaatintorilta katsoen portaiden puolivälissä oikealla eli valtioneuvoston päärakennuksen edessä.
Aika: kello 13.00
Kuitenkin olisi hyvä tulla paikalle hieman aikaisemmin kirjautumista varten.
Tarkoituksena on, että menemme jumalanpalveluksen jälkeen alas kirkon kryptaan,
jossa nautimme kahvit ja jossa voimme seurustella vapaasti ennen aluekokousta.
Kokouksessa valitaan mm. seuraajani, koska
en voi enää asettua ehdolle.
Tervetuloa

Olavi Peltola

alueen varapuhemies
USP
USP:n 10-vuotisjuhlaistunto järjestetään
syyskuussa (Sutinat 3/2007 – Suomi-Seuran

jäsentiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) seuraava
istunto järjestetään Helsingissä Finlandia-talossa 10.-11. syyskuuta. Helsingin kaupunki
järjestää istunnon kunniaksi vastaanoton

Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina
10.9. kello 18.30.-20.00.
Kaikki järjestöt, jotka ovat ratifioineet USP:n
säännöt, voivat lähettää edustajansa istuntoon. Jokainen yhteisö on oikeutettu lähettämään yhden edustajan istuntoon, yhteisö,
jonka jäsenmäärä ylittää 500, saa lähettää
kaksi edustajaa ja yhteisö, jonka jäsenmäärä
on yli 1 000 voi lähettää kolme edustajaa.
Yhteisön
tulee
ilmoittautua
istuntoon
10.6.2007 mennessä.
Aloitteet pyydämme lähettämään mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta saamme ne ministeriöihin ja päättäjille kommentoitavaksi ennen kesälomia. Sääntöjen mukaan aloitteet on toimitettava sihteeristöön
10.6.2007 mennessä, mutta toivomme siis,
että lähetätte aloitteet huomattavasti sitä aikaisemmin - niitä otetaan vastaan jo nyt.
Lisätietoja aloitteiden tekemisestä ja lomakepohja on osoitteessa www.usp.fi. Lomakkeita voi myös tilata sihteeristöstä, sähköposti: info@usp.fi. Säännöt vahvistaneille
yhteisöille postitetaan kutsuja istuntoon parhaillaan.
Istuntoa edeltävänä perjantaina 7. syyskuuta järjestetään seniori- ja monikulttuuriset
avioliitot - seminaarit sekä nuorisoon liittyvää ohjelmaa. Istunnon avajaismessu pidetään Tuomikirkossa sunnuntaina 9. syyskuuta kello 10. Sunnuntaina myös alueet pitävät
aluekokouksiaan.
USP:n nettisivut (www.usp.fi) ovat uudistuneet. Sivuilta löydät tietoa tulevasta istunnosta, aloitteiden tekemisestä ja aloitelomakkeet, tietoa ulkosuomalaisille sekä tietoa
ajankohtaisista asioista.
Toivotamme lämpimästi mukaan myös uudet
yhteisöt sekä aluekokouksiin että tulevaan
istuntoon. Vahvistuslomakkeita ja sääntöjä
saa parlamenttisihteeri Irene Gröhnilta, sähköposti:
info@usp.fi
tai
internetistä:
www.usp.fi.
Kevätraportti 2007
Hyvät ystävät,
USP:n puhemiehistön kevätkokous pidettiin
Helsingissä 23. ja 24.4. Ajankohta oli siinä
mielessä huono, että uusi eduskunta oli
vastikään koossa ja ministeritkin juuri tulleet
työpaikoilleen, joten he tuskin olisivat samalla painoarvolla kuin rutiineista selviydyttyään
osanneet suhtautua asioihimme.
23.4. kävi kokouksessamme perhekasvatussihteeri Arja Kinnula Kirkkohallituksesta. Hän
tulee vetämään Saksassa pilottihanketta
USP:n aloitteesta (päätöslauselma 32/2005
sekä 33/2005; tukimuotoja monikulttuurisille
pariskunnille ja pareille sekä monikulttuurisen avioliiton opas/tiedote, tutkimusta ja
asiantuntijakoulutusta.) Ainoa ministeri, jonka tapasimme, oli maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thors. Hän onkin ministereistä se, joka käytännön työssä on
meitä lähinnä. Kiinnitimme hänen huomiotaan ulkosuomalaispoliittiseen ohjelmaan sekä sen toteuttamiseen ja seurantaan kuluvan hallituskauden aikana. (Työhallinnon julkaisu 369/2006). Erityisesti keskustelimme
ulkosuomalaisten - myös nuorten – paluumuuton edellytysten tukemisesta.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kävimme myös oikeusministeriössä puhumassa kirjeäänestyksestä. Kuulimme, että
asia on otettu vakavasti ja on työn alla.
Tanska, Itävalta ja Unkari ovat Suomen lisäksi ne EU-maat, jossa käytäntöä ei ole.
Työpäivän päätteeksi piti työministeriö
emäntänä ylijohtaja Marja Merimaa meille
vastaanoton. Tilaisuudessa oli mukana Suomi-Seuran johtokunnan jäseniä ja eri ministeriöiden virkamiehiä 24.4. saimme vieraiksi
osastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtasen sekä
Marja-Terttu Mäkirannan sosiaali- ja terveysministeriöstä. Pääteemana oli Suomen ja
Australian välinen sosiaaliturvasopimus koskien eläkkeiden maksamista.
Seuraava vieraamme oli erikoissuunnittelija
Annikki Häkkilä opetushallituksesta. Aiheena
Suomi-koulut.
Kävimme myös opetusministeriössä. Keskustelujen aiheina Suomi-Seura ry/USP, nuorisoasiat/ulkosuom. nuorisojärjestöjen avustukset sekä EU/ETA-maiden ulkopuolelta tulevien lukukausimaksut 1.8. alkaen.
Olimme kutsuneet eduskuntaryhmien puheenjohtajat tai nimeämänsä lounaalle Lasipalatsiin. Paikalle tulivat Pekka Ravi (kokoomus), Mats Nylynd (rkp), Raimo Wistbacka
(peruss.), Meri Källinen (vihr) sekä Merja
Kyllönen (vas.) Ilmoitimme, että USP:n tärkeimmät tavoitteet alkaneella hallituskaudella ovat: ulkosuomalaispoliittisen ohjelman
seuranta ja toteuttaminen, ulkosuomalaiset
mukaan kirjeäänestykseen, jos se saadaan
sekä Suomi-koulujen valtionapujen ja toimintaedellytysten parantaminen.
Saimme vieraita ulkoasiainministeriöstä,
apulaisosastopäällikkö Marcus Laurentin oikeudelliselta osastolta sekä Merja Järvisen
passi- ja viisumiyksiköstä. Käytiin keskustelua uuden passilain toimivuudesta.
Ilmoitin, että UM:n antamat luvut käsiteltyjen (uusien) passien lukumääristä eivät täsmää lainkaan Malagan kunniakonsulaatin lukujen kanssa, joihin olen tutustunut. Jatkoin
inttämistä siitä, että (uusi) passinvalmistuskone pitäisi sijoittaa sinne, missä pääosa ihmisistäkin eli passia tarvitsevista asiakkaista
on. Kysyin, onko lukuja tahallisesti vääristelty vai missä vika?
UM:n edustajat lupasivat selvittää syyt ristiriitaisiin tietoihin.
Jatkoimme vielä puhemiehistön omaa kokousta, jossa mm. käsiteltiin Marko Suomalaiselta Kreikasta tulleita kysymyksiä. Niihin
vastaaminen jäi sihteeristön tehtäväksi.
Pekka Pyhältö Espanjasta oli kirjelmöinyt varapuhemies Olavi Peltolan toiminatavasta tulevassa aluekokouksessa. Totesin, että kyseessä on ilmeisesti väärinkäsitys. Olin ilmoittanut, että äänestyksessä eniten ääniä
saanut valitaan seuraajakseni ja Pyhältön
tästä ymmärtänyt, että äänestytän ehdokaslistaa vain kerran. Pyhältö vaati kaksivaiheista vaalia. Totesin ja totean edelleen, että en
ole koskaan vastaavissa tilanteissa eri kokouksissa menetellyt Pyhällön pelkäämällä
tavalla, vaan aina on ollut kaksi- tai kolmivaiheinen äänestys. Sitä paitsi olen aina tehnyt kokoukselle äänestysehdotuksen, joka
on hyväksytty tai sitä on muutettu. Minkään
kokouksen puheenjohtaja ei voi päättää äänestysmenettelystä moniehdokasvaalissa.
Ministeri Pertti Paasio on suostunut SuomiSeura ry:n puheenjohtajaksi vielä vuodeksi
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eteenpäin eli hän tulee ainakin saman ajan
olemaan parlamenttimme puhemiehenä.
Mielestäni ratkaisu on hyvä, koska monet
varapuhemiehet istuvat nyt viimeistä kauttaan ja muutos olisi ilman nykyistä puhemiestä aika raju.
Syyskuun kokouksessa eivät ehdolle enää
asetu arkkitehti Mikko Hietikko (Australia ja
Aasia), yliopiston lehtori Toivo Kabanen (ItäEurooppa) psykologi Päivi Oksi-Walter (Keski-Eurooppa) dipl. ins., konsuli Norman Westerberg (USA ja Latinalainen Amerikka) valtiotiet. maisteri Olavi Peltola (välimerenmaat, Lähi-Itä ja Afrikka) tohtori (med) Veli
J. Ylänkö (Kanada).
Hyvää kevättä toivottaa

Olavi Peltola
USP:n puhemiehistö kokoontui Helsingissä

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2007)

Ulkosuomalaisparlamentin (USP) puhemiehistön kevätkokouksen asialistan tärkeimmät
aiheet olivat kirjeäänestys, työperäinen maahanmuutto, ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toteuttaminen sekä ulkosuomalaisnuorten tukeminen. Puhemiehistö tapasi 23. ja
24. huhtikuuta pidetyn kokouksensa aikana
mm. maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thorsin, viiden eduskuntaryhmän
edustajat sekä ulko-, työ- ja oikeusministeriön edustajia. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin kanssa aiheena oli
ulkosuomalaisten merkitys työvoimareservinä, ulkosuomalaispoliittisen ohjelman toteuttaminen, ulkosuomalaisille kohdistettu tiedotus, kansalaisuus-ilmoitusmaksu ja -käytäntö
sekä ulkosuomalaisnuorten opiskelumahdollisuudet Suomessa. Samoista aiheista ja lisäksi kirjeäänestyksestä keskusteltiin tapaamisessa eduskuntaryhmien edustajien kanssa. Tapaamiseen osallistuivat Pekka Ravi
(kok.), Heli Järvinen (vihr.), Merja Kyllönen
(vas.), Mats Nylund (Rkp) ja Raimo
Vistbacka (ps).
Ulkosuomalaisnuorten järjestöjen ja Suomikoulujen tuesta sekä ulkosuomalaisnuorten
opiskelu-mahdollisuuksista puhuttiin opetusministeriön edustajien kanssa. Työministeriön tapaamisessa esillä oli työperäinen maahanmuutto, jossa ulkosuomalaiset ja heidän
jälkeläisensä ovat selkeä reservi. Siksi myös
ulkosuomalaisnuorten opiskelua Suomessa
tulisi tukea kaikin keinoin.
Tapaamisessa ulkoasiainministeriön edustajien kanssa kuultiin kokemuksia uuden biometrisen passin hankinnasta eri puolilta
maailmaa. Passilaitteistoja on sijoitettu lähes
yksinomaan suurlähetystöihin, mikä aiheuttaa suurelle osalle ulkosuomalaisia erittäin
pitkän passinhakumatkan. Aiemmin passianomuksen pystyi jättämään kunniakonsulille.
Kirjeäänestyksen mahdollistaminen ulkosuomalaisille oli aiheena oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen tapaamisessa.
Myös äänestyspaikoille on ulkosuomalaisilla
usein satojen, jopa tuhansien kilometrien
matka, ja USP on vakuuttunut, että kirjeäänestys nostaisi ulkosuomalaisten äänestysprosenttia. Kirjeäänestys sallitaan useissa
maissa, mm. Ruotsissa.

Eri tapaamisissa käsiteltiin lisäksi Suomi-koulujen tilannetta, monikulttuuristen avioliittojen tukimuotoja sekä Suomen ja Australian
välistä sosiaaliturvasopimusta.
Ulkosuomalaisparlamentin seuraava eli viides
ja samalla 10-vuotisjuhlaistunto järjestetään
Helsingin Finlandia-talossa 10.-11. syyskuuta
2007. Samalla juhlistetaan USP:n sihteeristön 80-vuotista taivalta. USP ja Suomi-Seura
ovat lisäksi mukana Suomi 90 -juhlavuoden
tapahtumissa.
Ulkosuomalaisparlamentti on perustettu Suomi-Seura ry:n aloitteesta elokuussa 1997.
Sen toimintaan osallistuu 450 ulkosuomalaisyhteisöä 35 maasta. USP on toistaiseksi pitänyt neljä varsinaista istuntoa. Seuraava istunto järjestetään Helsingissä 10. 11.9.2007. USP:n puhemies on Suomi-Seuran puheenjohtaja Pertti Paasio, ja SuomiSeura toimii USP:n sihteeristönä. USP internetissä: www.suomi-seura.fi, info@suomiseura.fi, www.usp.fi, info@usp.fi.
Haastateltavana Pertti Paasio
Tällä kertaa tiedotteemme haastateltavana
on suomalainen veteraanipoliitikko, Ulkosuomalaisparlamentin ja Suomi-Seuran puheenjohtaja Pertti Paasio.
- Mikä on opintotaustasi ja mistä päin Suomen olet kotoisin?

Olen syntynyt Helsingissä ja asun Turussa.
Valmistuin 60-luvulla valtiotieteen maisteriksi
Turun yliopistosta.

- Milloin, miten ja miksi lähdit mukaan politiikkaan ja päädyit kansanedustajaksi. Missä
tehtävissä olet palvellut?

Riippuu vähän määritelmästä. Politiikka kuului luonnollisena osana kotielämään. Liityin
sosiaalidemokraattiseen varhaisnuorisojärjestöön Päivän nuoriin 1945. Isäni oli tunnettu poliitikko. Eduskuntaan hänet valittiin
1940-luvulla, ja hän toimi myös eduskunnan
puhe-miehenä, pääministerinä ja ministerinä. Minut valittiin Turun kaupunginvaltuustoon 1964,ja olen valtuustossa edelleen.
- Mitä olet tehnyt työksesi ennen eduskuntaa?

Olin muutaman vuoden varhaisnuoriso-ohjaajana 60-luvulla ja sen jälkeen kaupungin
matkailusihteerinä ja Turun työvoimatoimiston johtajana.
- Ketkä kaksi henkilöä, suomalainen ja
ulkomaalainen, politiikan piiristä
ovat
jääneet painavimmin mieleesi ja miksi?

Jätän tässä sukulaiset huomioonottamatta.
Tapaamistani ulkomaalaisista painavimmin
ovat jääneet mieleen Willy Brandt ja Nelson
Mandela. Suomalaisista voisin mainita Veikko
Sinisalon, legendaarisen näyttelijän ja lausujan, hyvän ystäväni.
- Miksi päätit
politiikan?

jättää

eduskunnan

ja

Aikansa kutakin. Olinhan myös Euroopan
parlamentissa. Kansanedustajan työ on kaikessa kiehtovuudessaankin raskasta. Siinä ei
paljon omaa aikaa jää. Olen yrittänyt myös
välttää korvaamattomuuden illuusiota.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Pertti Paasio

- Mitkä olivat neuvosi tyttärellesi, Heli Paasiolle, kun hän kertoi olevansa kiinnostunut
eduskuntavaaliehdokkuudesta?

Olen yrittänyt olla neuvomatta.

- Olet toiminut myös europarlamentaarikkona? Mitä muistoja sinulla on tästä toimesta?

Europarlamentti käyttää merkittävää poliittista ja lainsäädäntövaltaa eu:ssa,paljon
suurempaa kuin yleisesti tiedetään. Europarlamentaarikon työ on kiinnostavaa ja haasteellista, jos sen haluaa sellaisena ottaa.
Muistot ovat enimmäkseen hyviä.En halunnut kuitenkaan jatkaa, koska työ on myös ainaista matkustamista niin Suomessa kuin
muuallakin.
- On puhuttu paljon siitä, että Euroopan
Unioni säätää turhia lakeja, kuten esim.
mansikan koko tai kurkun käyryys. Miten
kommentoit tätä?

Varmaan EU säätää turhiakin lakeja. Se on
suuri organisaatio, jonka kaikki osat pyrkivät
osoittamaan oman tarpeellisuutensa. Unionin ei tulisi kuitenkaan puuttua pikkuasioihin.
Sen suurin ongelma on EU:n verraten alhainen legitimiteetti, yleinen hyväksyttävyys
kansalaisten keskuudessa.
- Mitä mieltä olet nykyisestä, vasta muutaman kuukauden toimineesta hallituksesta?

Odotan rauhassa. Hallitus on vasta saanut
työnsä alkuun.
- Toimit Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja,
miksi ulkosuomalaisten ja ulkosuomalaisyhteisöjen olisi mielestäsi liityttävä Suomi-Seuraan jäseniksi?

Suomalaisia on maailmalla erilaisissa tehtävissä melko paljon, useat pysyvästi, jotkut tilapäisesti. On hyvä, että he ovat tietoisia siitä, mitä Suomessa tapahtuu ja että me täällä vanhassa kotimaassa tiedämme, mitä heidän elämäänsä kuuluu. Juuret ovat ihmiselle
tärkeitä.
- Liittyen työhönne Suomi-Seura ry:ssä, millainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne?

En ole töissä Suomi-seuran toimistossa. Puheenjohtajuus on luottamustoimi..
Siihen kuuluu paitsi johtokunnan ja työvaliokunnan kokousten johtaminen, myös yhteydenpito ulkosuomalaisyhteisöihin vaikkapa
antamalla lehtiin haastatteluja.
- Toimit myös Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehenä, mikä on mielipiteesi USP:stä?

Tänä vuonna 10 vuotta täyttävä Ulkosuomalaisparlamentti toimii erilaisten ulkosuoma
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laisyhteisöjen foorumina. Se kokoontuu n.
kahden vuoden välein täysistuntoon. Puhemiehistö kokoontuu kahdesti vuodessa. Ulkosuomalaisparlamentti on myös suomalaisessa julkisuudessa tunnettu ja tunnustettu.
Sillä on merkittäviä edunvalvontatehtäviä.
- USP:n seuraava täysistunto järjestetään
syyskuussa 2007, millaisia odotuksia sinulla
on täysistuntoa koskien?

Syyskuun täysistunto, jonka yhteydessä juhlitaan ulkosuomalaisparlamentin 10-vuotista
ja Suomi-seuran 80-vuotistaivalta, liittyy
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden
tapahtumiin. Odotukseni ovat hyvin korkealla.
- USP:n kokouksiin voivat täysvaltaisina ottaa osaa ne yhdistykset ja yhteisöt jotka
ovat ratifioineet sen säännöt. Kun USP on
nyt toiminut jo kymmenen vuotta, ja on saanut paljon aikaan meidän ulkosuomalaisten
hyväksi, miksi uusien yhdistysten ja yhteisöjen olisi vielä ratifioitava sen säännöt ja näin
liityttävä sen toimintaan?

Suomi-koulujen määrä on ollut voimakkaassa kasvussa, eikä rahoitus ole pysynyt kehityksen tasalla. Suomi-koulut eivät kai voi asiassa paljonkaan tehdä. Me Suomi-seurassa
ja ulkosuomalaisparlamentissa olemme tehneet kovasti töitä rahoitustilanteen korjaamiseksi. Jonkinlaista edistystä näyttää olevan
näköpiirissä, ei vielä riittävästi mutta suuntaa antavasti.
- Miksi sinulla ei ole omia netti sivuja?

En ole tuntenut tarvetta. Kenties sellainen
pitäisi tehdä.
- Olet varmaan vieraillut Kreikassa, miltä
Kreikka sinusta vaikuttaa?

Ensimmäinen Kreikan vierailuni osui syksyyn
1966, muutamaa kuukautta ennen ns.
everstien vallankaappausta. Maan vapauduttua sotilasdiktatuurista olen muutaman kerran Kreikassa käynyt. Kreikka ja kreikkalaiset
ovat tehneet minuun hyvän ja syvän vaikutuksen.
- Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelmasi?

Maailma ja ihmisyhteisöt, myös ulkosuomalaisyhteisöt muuttuvat, ja USP:n on seurattava muutosta. Tarvitaan mahdollisimman
selkeät pelisäännöt, kaikille yhteiset.

Ei ole erityisiä suunnitelmia. Olen suunnitellut yhdessä pikkuveljeni kanssa valokuvausnäyttelyä maailman ihmisistä. Kenties kirjoitan jotakin. Tervetuloa, tulevaisuus!

- Olisiko mielestäsi aiheellista perustaa ulkosuomalaisten vaaliliitto, vai ajaako Suomen
Eduskunta mielestäsi tarpeeksi ulkosuomalaisten asioita?

- Olet, saamiemme tietojen mukaan, kirjoittanut kolme kirjaa. Mitä kirjoittaminen sinulle merkitsee? Voimmeko piakkoin odottaa
uutta kirjaa? Mistä se mahdollisesti kertoo?

Suomen kansalaisuuden omaavien ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuuden nostaminen
on tärkeää. Ei ole kuitenkaan järkevää perustaa maailmanlaajuista vaaliliittoa ulkosuomalaisille eikä myöskään omaa yhteistä vaalipiiriä. Vaaliosanottoa ei kuitenkaan saada
niin korkeaksi, että sillä olisi merkitystä. Tällaiset ratkaisut loisivat enemmän ongelmia
kuin ratkaisisivat.
Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö ja
Suomi-seura ovat tehneet työtä, jotta ulkosuomalaisille tulisi mahdollisuus äänestää
kirjeitse. Voi kertoa, että tällainen uudistus
näyttää mahdollisesta toteuttaa.
- Mitä sinulle merkitsee Suomi-yhteisöjen ja
Suomi-koulujen toiminta ulkomailla? Onko
sinulla ollut aikaa tutustua Suomi-yhteisöjen
toimintaan matkoillasi?

Minulla on ollut kohtalaisen hyvä mahdollisuus tutustua matkoillani erilaisiin suomalaisyhteisöihin. Olen oppinut niitä arvostamaan. Suomi-koulut tekevät korvaamatonta
työtä suomalaisen kulttuurin ja suomen kielen hyväksi.

- Suomessa puhutaan paljon tulevasta työvoimapulasta, sekö siitä, että ulkosuomalaisnuoret voisivat olla Suomelle tulevaisuuden
voimavara. Mikä on mielipiteesi tästä väittämästä?

Olen ehdottomasti samaa mieltä. Olemme
tätä näkökulmaa jatkuvasti korostaneet tavatessamme mm. ministereitä ja kansanedustajia.
- Mitä maailmalla toimivien Suomi-koulujen
pitäisi mielestäsi tehdä, jotta Suomen valtion
rahoittaisi niiden toimintaa enemmän?

Minulla on koossa jonkin verran tekstiä, josta varmaan kirjan saisi. Tarkka teema on
vielä hakusessa.

- Kun vaihdat vapaalle, valitsetko mieluiten
loman kotimaassa vai ulkomailla ja onko sinulla suosikkilomakohdetta? Oletko asunut
ulkomailla pidempään?

Olemme, vaimoni ja minä, karavaanereita.
Matkailuautomme nokan suuntaamme väliin
kotimaahan, väliin ulkomaille, ehkä tänä
vuonna Lappiin ruskaa ihailemaan. Asumme
omakotitalossa, jonka lehtevältä pihalta ei
kesällä kauaksi kaipaa. Ulkomailla en ole
varsinaisesti asunut. Brysselissä minulla oli
asunto, mutta ei siinä paljon ehtinyt majailla.
- Mikä matkakokemus on vaikuttanut sinuun
syvimmin?

Ehkä Afrikan suuret savannit eläimineen.
- Milloin Pertti Paasio onnellinen?

Enimmäkseen.

Tiedotteen toimitus kiittää Pertti Paasiota
antamastaan haastattelusta ja toivottaa
kaikkea hyvää tuleviin haasteisiin!
Suomi 90 - juhlavuosi

(www.suomi90.fi)

SuomiAreena - Suomi-kuva läheltä ja kaukaa
– foorumi Porissa
Suomi 90 -juhlavuosihanke järjestää Suomikuva läheltä ja kaukaa -keskustelufoorumin
keskiviikkona 18. heinäkuuta klo 14.00 15.15 Porissa.
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Uus- ja ulkosuomalaistapahtuman tarkoituksena on hahmottaa Suomea ja suomalaisuutta uusista raikkaista näkökulmista ja samalla keventää itsenäisyysjuhlintaan perinteisesti liittyvää vakavuutta elvyttämällä yhteiskunnallista keskustelua lempeään ja leppoisaan kesäaikaan. Keskustelun puheenjohtajana on Pertti Paasio ja toimittajana Ella
Kanninen. Kommentaattoreiksi toivotaan
puolueiden puheenjohtajia.
Ulkosuomalaisen tarina 18.07.2007
Ulkosuomalaisen tarina - liikkuvan visuaalisen näyttelyn avajaisia vietetään 18. heinäkuuta Satakunnan museossa, Porissa.
Ulkosuomalaisuus
Kotimaamme lähihistoriaan liittyvien tapahtumien seurauksena ulkomailla asuu n. 1,3
miljoona suomalaista. He ovat muuttaneet
pysyvästi pois synnyinmaastaan vieraisiin
olosuhteisiin. Lähdön syyt ovat hyvin moninaisia ja yksilöllisiä, samoin kohdemaat joissa asutaan. Usein tarkoitus on ollut viipyä
vain muutama vuosi, mutta monen kohdalla
jääminen onkin muuttunut pysyväksi. Tämän
päivän siirtolaisuus elää voimakasta murrosvaihetta: vanhemmat siirtolaissukupolvet
ovat väistyneet tai väistyvät nopeasti.
Dokumenttisarja “Ulkosuomalaisen tarina”
Yleisradion TV2:ssa alkoi loppuvuodesta
2002 sarja, jossa esiteltiin ulkosuomalaisten
tarinoita. Tähän mennessä puolituntisia dokumentteja on näytetty TV2:ssa yhteensä 24
jaksoa. Parhaillaan työn alla on 12 uutta jaksoa, jotka esitetään YLE TV2:ssa alkaen syksyllä 2007.
Näyttelyn tarkoitus
- kertoa ulkosuomalaisuudesta ja ulkosuomalaisten elämänvaiheista
- kertoa Ulkosuomalaisen tarina – ohjelmasarjan toteuttamisesta
- säilyttää kontakti katsojiin ja herättää
mielenkiintoa sarjan seuraavaa esityskierrosta varten
- tietoisku ja informaation väline Ulkosuomalaisista
Näyttely koostuu
- valokuvista: Siirtolaisuusinstituutin arkistomateriaali ja kuvausmatkoilla (yht. n 35
kuvausmatkaa) otetuista valokuvista
- Ulkosuomalaisen tarina –ohjelmakoosteista (DVD)
- historiallisista “Maahan muutto” –mainosfilmeistä
- www.ulkosuomalaiset.net -sivustosta
- tekijöiden ja toteuttamisvaiheiden esittelyistä
Ulkosuomalaisen tarina -näyttelystä tehdään
helposti koottava ja liikuteltava kokonaisuus.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Presidentti Halonen kehui Suomen miehiä

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2007)

Uuden hallituksen nimittänyt presidentti Tarja Halonen on sanonut ylpeilevänsä Suomen
naisenemmistöisellä hallituksella ulkomailla.
- Aion tuoda sen hyvin selkeästi esiin, vastasi presidentti Iltalehden kysymykseen asian
esille tuomisesta.
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Tilaisuus asian mainostamiseen tuli heti EUlähettiläiden lounaalla.
- Kyllä siinä on eurooppalaisillakin ihmettelemistä, naurahti Halonen.
- Suomen miehet ovat aika leijonia kun tulevat naisten kanssa toimeen!
Koskaan aikaisemmin minkään valtion hallituksessa naisten osuus jäsenistä ei ole ollut
yhtä suuri kuin nyt Suomessa, 60 prosenttia.
Ministereistä naisia on kaksitoista ja miehiä
kahdeksan.
Kokoomukselle vaalivoitto, vasemmisto hävisi (Helsingin Sanomat 18.3.2007)
Vaalien suurin voittaja on kokoomus, vaikka
keskusta onkin yhä niukasti suurin puolue
eduskunnassa.
Vasemmisto on kärsinyt vaaleissa selkeän
tappion.
Äänistä on laskettu sata prosenttia.
Kokoomus on saamassa kymmenen lisäpaikkaa. Se on näin eduskunnan toiseksi suurin
puolue 50 paikallaan ja 22,3 prosentin osuudella äänistä.
Keskusta säilyy juuri ja juuri suurimpana 51
paikalla ja 23,1 prosentilla äänistä. Se on siis
hävinnyt neljä paikkaa edellisvaaleista.
Suurimman tappion kärsivät vasemmistopuolueet. Sdp:llä on kahdeksan paikkaa viime kautta vähemmän eli se on kolmanneksi
suurin puolue 45 paikalla ja 21,4 prosentin
kannatuksella.
Puolueiden eduskuntapaikat
(koko maa)
Puolue EdusEdusMuutos
kunta- kuntavaalit
vaalit
2007
2003
KESK

51

55

-4

KOK

50

40

10

SDP

45

53

-8

VAS

17

19

-2

VIHR

15

14

1

RKP

9

8

1

KD

7

7

0

PS

5

3

2

Muut

1

1

0

Äänestysprosentti putosi
Äänestysprosentti putosi alemmas kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.
Kotimaan äänestysprosentti oli 67,8, kun
neljä vuotta sitten vastaava luku oli 69,7.
Lukema muuttui huonommaksi varsinaisena
vaalipäivänä. Sunnuntaina uurnilla kävi 38,1
prosenttia äänioikeutetuista.
Ennakkoon sen sijaan äänestettiin edelliskertaa vilkkaammin, sillä tämän äänestystavan
valitsi 29,7 prosenttia äänioikeutetuista.
Eduskuntavaalien äänestysvilkkaus
hieman ulkomailla

kasvoi

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2007)

Suomen ulkomaanedustustoissa kävi eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä anta-

massa äänensä yhteensä 27.432 äänioikeutettua. Äänestäjiä oli 905 enemmän kuin
vuoden 2003 eduskuntavaaleissa. Tuolloin
äänestäneitä oli 26.527.
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys järjestettiin tänä vuonna 87 maassa, joissa oli yhteensä 233 äänestyspaikkaa. Myös joissakin
laivoissa oli mahdollisuus äänestää, mutta
laivojen luvut eivät sisälly edustustojen vastaanottamiin ääniin. Kaiken kaikkiaan ulkomailla vakinaisesti asuvia äänioikeutettuja oli
tänä vuona 208.904.
Eniten ääniä annettiin perinteiseen tapaan
Ruotsissa, 6.727. Äänestäjien määrä laski
miltei tuhannella edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna, jolloin ääniä annettiin 7.781.
Toiseksi eniten ääniä annettiin Espanjassa,
5.134, jossa äänestäjämäärä puolestaan
kasvoi edelliskerran 4 642:sta.
Yhdysvalloista tuli 1.436 ääntä, Saksasta
1.422, Isosta-Britanniasta 1.221 ja Belgiasta
1.144.
Naisedustajien määrä kolmanneksi korkein
maailmassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2007)

Suomalaiset äänestivät 84 naista eduskuntaan, mikä on enemmän kuin koskaan.
Miesedustajia on nyt 116, eli vähemmän
kuin koskaan. Naisten osuus kansanedustajista on 42 prosenttia.
Harvinaisen korkeasta prosenttimäärästä
huolimatta maailmassa on kaksi valtiota,
joissa naisparlamentaarikkojen määrä on
Suomea korkeampi. Ensimmäinen on Ruotsi, jossa naisten osuus parlamentaarikoista
on 47,3 prosenttia. Eniten naisedustajia on
kuitenkin Ruandassa. Vuonna 2003 voimaan
tulleessa perustuslaissa naisille on määritelty
kiintiö. Toinen suuri syy on vuoden 1994
kansanmurha, joka pudotti miesten osuuden
väestöstä runsaaseen 30 prosenttiin.
Eduskunta äänesti Vanhasen pääministeriksi

(Taloussanomat 17.4.2007)

Eduskunta äänesti Matti Vanhasen pääministeriksi äänin 121–70. Pääministerin vaali
käytiin eduskunnassa tiistaina.
Presidentti Tarja Halonen antoi eduskunnalle
perustuslain mukaisesti ilmoituksen pääministeriehdokkaasta maanantaina.
Eduskunnan puhemiestä Timo Kallia kuultuaan presidentti ilmoitti, että ehdokas on hallitusneuvotteluja vetänyt keskustan puheenjohtaja Vanhanen.
Paavo Väyrynen teki paluun neljäntoista
vuoden tauon jälkeen

(Helsingin Sanomat 17.4.2007)

Keskusta valitsi keskiviikkona ministerinsä
äänestysten jälkeen eduskuntaryhmän ja
puoluehallituksen yhteiskokouksessa juuri
kuten pääministeri Matti Vanhanen esitti.
Ministeriryhmässä on nyt viisi naista ja kolme miestä ja varalla yksi mies äitiysloman sijaiseksi.
Keskustassa on vahva perinne tiukoista äänestyksistä ja suuresta draamasta. Näin oli
nytkin. Tällä kerralla kokoussalista poistui
paljon poikkeuksellisen hiljaisia miehiä. Nais-
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valtainen ministeriryhmä oli monille suuri yllätys.
Vanhasen ministerilistalla oli alusta lähtien
yksi todellinen yllätysnimi eli ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrynen.
"Olen hyvin tyytyväinen", Väyrynen myhäili
valinnan jälkeen sylissään iso pehmolehmä.
Sen Väyrynen oli saanut, kun oli vielä aamulla esillä maa- ja metsätalousministeriksi.
Väyrynen vahvisti, että häneltä kysyttiin ensiksi halukkuutta maatalousministeriksi.
"Yksikin ääni olisi riittänyt", Väyrynen kommentoi täpärää valintaansa.
Väyrynen ilmoitti käyvänsä innolla käsiksi
uuteen työhönsä. Tulossa olevat matkatkaan
eivät huolestuttaneet, vaikka ennen vaaleja
hän perusteli paluuta Suomen politiikkaan
juuri europarlamentaarikon matkustamisen
määrällä.
Väyrysen harmitteli hieman salkkuaan. Hän
arvioi, että olisi maatalousministerinä voinut
edistää paremmin Lapin asioita. "Tämäkin
tehtävä on aivan hyvä", hän sanoi kuitenkin.
Vanhanen sanoi luottavansa Väyrysen kykyihin ja hänen lojaalisuuteensa. "Kyllä asiat
pysyvät järjestyksessä", pääministeri sanoi.
Kokouksen jälkeen arvuuteltiin paljon Vanhasen motiiveja Väyrysen valinnalle. Yleisin
selitys oli passivoituneen maaseudun keskustaväen herättely ja rauhoittelu. Vanhasen
arveltiin myös antaneen Väyryselle mahdollisuuden siirtyä vielä yhden ministeripostin
kautta vanhemmaksi rauhoittuneeksi valtiomieheksi.
Väyrysen katsottiin pysyneen koko vaalitaistelun ajan varsin lojaalina Vanhaselle, minkä
luultavasti huomioivat myös hänen valitsijansa.
Kauppa- ja teollisuusministeriksi valittiin
Mauri Pekkarinen, sosiaali- ja terveysministeriksi Liisa Hyssälä, liikenneministeriksi Anu
Vehviläinen, kunta- ja hallintoministeriksi
Mari Kiviniemi ja ympäristöministeriksi Paula
Lehtomäki.
Vanhanen sanoi valinneensa joukkueen, jossa on kokemusta, tuoreutta, vanhasta hallituksesta jotakin ja sukupuolten tasa-arvoa
sekä maan eri osien huomioon ottamista.
Kanervasta tulee pohjoismainen yhteistyöministeri (Taloussanomat 17.4.2007)
Tuleva ulkoministeri Ilkka Kanerva (kok.) saa
hoidettavakseen uudessa hallituksessa myös
pohjoismaiset asiat. Kanervasta tulee hallituksen pohjoismainen yhteistyöministeri.
Kanerva on ollut Pohjoismaiden neuvoston
Suomen valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä vuosina 1979–87.
Kansalaisjärjestöjen asema turvataan ja verokohtelu selkeytetään

(Oikeusministeriö 8.3.2007)

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen,
jolla turvataan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset. Periaatepäätöksellä luodaan julkisen vallan toimintalinjaa suhteessa kansalaisjärjestöihin sekä lisätään toimien johdonmukaisuutta ja ennakoitavuutta. Samalla
asetetaan tavoitteet Suomen kansalliselle ja
kansainväliselle linjalle kansalaisjärjestöjen
suhteen.
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Periaatepäätös täsmentää aatteellisen toiminnan, yleishyödyllisen toiminnan, järjestötoiminnan, järjestöjen auttamistyön ja elinkeinotoiminnan käsitteitä. Vertaisapuun ja
vapaaehtoistyöhön perustuvan toiminnan
asema selkeytetään. Samalla otetaan huomioon yleishyödyllisten yhteisöjen ja yritysten
tasapuolinen kohtelu markkinoilla.
Järjestöjen verokohtelun selkeyttämiseksi
Verohallitus antaa kevään aikana ohjeen, jolla turvataan järjestöjen toiminta ja varainhankinta. Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus keskitetään yhteen toimipisteeseen yhdenmukaisuuden ja asiantuntemuksen takaamiseksi. Jatkossa myös arvioidaan verotukseen liittyvien säädösten kehittämistarve.
Kansalaisyhteiskunta toimii erityisesti kansalaisjärjestöjen kautta. Järjestöt tuottavat
suoraa ja epäsuoraa yhteiskunnallista hyötyä. Ne vaikuttavat julkiseen toimintaan ja
täydentävät julkista palvelutuotantoa silloin,
kun kaupallisella toiminnalla ei ole mahdollista tyydyttää yhteiskunnassa esiintyviä tarpeita.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Lasten oikeudet EU:n asialistalle

(EU, Suomen tiedotustoimisto 13.4.2007)
Lasten oikeudet ovat parlamentissa näkyvästi esillä tiistaina 17. huhtikuuta, kun seitsemän parlamentin valiokuntaa pitää yhteisen
julkisen kuulemistilaisuuden yhdessä Euroopan neuvoston, UNICEFin ja useiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
Kuulemisen tavoitteena on viitoittaa tietä
EU:n toiminnalle lasten oikeuksien hyväksi.
Tilaisuudessa keskustellaan esimerkiksi lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, lapsipakolaisista ja lasten köyhyydestä.
» Towards an EU strategy on the rights of
the child (EN):
http://www.europarl.europa.eu/news/expert
/event_by_type_page/16-200704/default_en.htm
EU:n kemikaalivirasto aloittaa Helsingissä
väliaikaisin voimin

(Helsingin Sanomat 18.5.2007)

Suomeen saatu EU:n kemikaalivirasto aloittaa toimintansa Helsingissä kesäkuun alussa
väliaikaisen henkilökunnan voimin. Ensimmäiset omat virkamiehet palkattaneen virastoon elokuusta alkaen.
Viraston toimintaa käynnistää noin 40 hengen virkamiesjoukko, jonka komissio on lainannut tehtävään enimmillään puoleksitoista
vuodeksi. Viraston väliaikainen pääjohtaja
on belgialainen Geert Dancet, joka toimii tällä hetkellä Reach-yksikön päällikkönä komission yritystoimintapääosastolla.
"Viraston on määrä olla toimintakunnossa
vuoden kuluttua ja saavuttaa täysi, noin
450:n hengen koko noin kolmen vuoden kuluessa", kertoo viraston Suomeen tuloa junaillut palvelujohtaja Jukka Malm Suomen
ympäristökeskuksesta.
Muun muassa viraston tietojärjestelmän, toimintatapojen ja sisäisten sääntöjen on oltava valmiina ensi vuoden kesäkuun alusta. Vi-

raston neuvontapalvelun pitäisi sen sijaan
olla toiminnassa jo kesäkuun alusta.
Virastoon haki ensimmäisessä haussa töihin
1 800 henkeä, joista virasto valitsee komission tekemän esikarsinnan jälkeen reilut 200
työntekijää.
Malm arvioi, että todennäköisesti elokuun aikana aletaan tehdä työsopimuksia viraston
palvelukseen tulevien kanssa.
Vielä ei ole tietoa siitä, mistä maista hakijat
ovat kotoisin. Vuosi sitten, kun komissio haki
virastoon asiantuntijoita viraston valmistelutehtäviin, noin neljännes valituista oli suomalaisia.
Kypros ja Malta liittyvät euroon ensi vuonna

(Taloussanomat 16.5.2007)

Välimeren saarivaltiot Kypros ja Malta ovat
siirtymässä yhteisvaluutta euron käyttöön
ensi vuoden alussa.
EU-komissio arvioi keskiviikkona, että molemmat maat täyttävät euromaille asetetut
taloudelliset kriteerit. Jäsenmaiden on määrä
siunata komission suositus heinäkuussa.
Ennen euroon siirtymistä EU-maiden on
muun muassa pidettävä inflaatio riittävän alhaisena, julkinen velka kurissa ja oman valuuttansa vaihtokurssit vakaana.
Euro korvaa Maltan liiran ja Kyproksen punnan. Euroa käyttävien EU-maiden määrä
nousee samalla viiteentoista.
Uusista Itä-Euroopan jäsenmaista vain Slovenia käyttää tällä hetkellä euroa. Monilla
muista maista on ollut suuria vaikeuksia
täyttää euron kriteerejä. Erityisesti inflaation
pitäminen hallinnassa on ollut korkean talouskasvun maissa hankalaa.
Liettuan hakemus euroon liittymiseksi hylättiin viime vuonna. Maa olisi halunnut Slovenian tavoin siirtyä euroon tämän vuoden
alussa. Viro puolestaan luopui itse tavoittelemasta epärealistiseksi arvioimaansa liittymistä vuonna 2008.
Nyt useimmat Itä-Euroopan maat tavoittelevat euron käyttöönottoa aikaisintaan vuoden
2010 tienoilla. Monet eivät välttämättä edes
halua kiirehtiä asiaa, koska yhteisvaluuttaan
siirtyminen ei automaattisesti toisi välittömiä
taloudellisia hyötyjä.
Vanhoista EU-maista Tanska, Britannia ja
Ruotsi pysyvät sitkeästi euron ulkopuolella.
EU:n ulkopuolella euro on käytössä vastikään itsenäistyneessä Montenegrossa sekä
YK:n hallinnoimassa Kosovossa.
Kännykkäpuhelut halpenevat EU-jäsenmaissa (Helsingin Sanomat 23.5.2007)
Ensi kesästä alkaen kännykkäpuhelut halpenevat roimasti soitettaessa Euroopan unionin
jäsenmaasta toiseen. ”Euroopan sisämarkkinat muuttuvat lopultakin täysin rajattomiksi
myös matkapuhelinliikenteessä”, riemuitsi
asiasta vastaava komissaari Viviane Reding
europarlamentin hyväksyttyä uudistuksen
keskiviikkona.
Uuden lain mukaan rajat ylittävä kännykkäpuhelu saa maksaa korkeintaan 49 senttiä
minuutilta ja puhelun vastaanottaminen 24
senttiä minuutilta. Päälle tulee vielä arvonlisävero, joka nostaa minuuttihinnat noin 60
ja 30 senttiin.
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Nykyisin ulkomailla soitetut puhelut ovat moninkertaiset, ja moni lomaltaan palannut onkin järkyttynyt nähtyään puhelinlaskunsa.
Puhelujen kalleuden vuoksi monet eurooppalaiset ovat pitäneet ulkomailla kännykkänsä kiinni tai käyttäneet vain tekstiviestejä.
Viime vuoden lopussa tehdyn mielipidekyselyn mukaan yli 80 prosenttia EU-kansalaisista kertoi pitävänsä kännykkää ulkomailla
kiinni puhelujen kalleuden vuoksi.
EU yritti ensin suostutella teleoperaattoreita
alentamaan vapaaehtoisesti hintoja nostavia
verkkovierailumaksuja. Kun pyynnöt menivät
kuuroille korville, EU päätti rajoittaa röyhkeäksikin kutsuttua hinnoittelua poikkeuksellisesti sääntelyllä. Suomalaiset eivät todennäköisesti ehdi tulevalla kesälomakaudella
nauttia uusista hinnoista, sillä niihin siirryttäneen vasta keskieurooppalaisten lomakaudella elokuussa.
EU on yhä suurin kehitysavun antaja

(Yle Online 3.4.2007)

Euroopan unioni on edelleen maailman suurin kehitysavun antaja. Taloudellisen kehityksen ja yhteistyön järjestön OECD:n keräämien alustavien tietojen mukaan EU lahjoitti
viime vuonna kehitysmaille 0,42 prosenttia
bruttokansantuotteestaan eli 48 miljardia
euroa.
Neljännes summasta johtui Irakin ja Nigerian velkojen kertaluonteisesta mitätöimisestä.
Euroopan unionin viime vuonna antama kehitysapu vastasi 57 prosenttia koko maailman kehitysavusta. Japanin kehitysavun
osuus oli 0,25 prosenttia ja Yhdysvalloissa
0,17 prosenttia kummankin maan kansantuotteesta. Yhdysvaltojen köyhille maille antama apu väheni viime vuonna viidenneksen
samaan aikaan kun Euroopan unionin avustussumma nousi vajaat kolme prosenttia.
EU-maista anteliain oli viime vuonna Ruotsi,
jonka kehitysmäärärahat olivat yli prosentin
bruttokansantuotteesta. Vähiten kehitysapua
antoivat Kreikka, Italia ja Portugali.
Suomen kehitysapu oli viime vuonna ennakkotiedon mukaan 0,39 prosenttia bruttokansantuotteesta eli Suomi on EU-maiden keskitasoa.
Turkki valmis liittymään EU:hun 2014

(Taloussanomat 17.4.2007)

Turkin ulkoministeri Abdullah Gül ilmoitti tiistaina, että Turkki on valmis liittymään
EU:hun vuonna 2014. Samalla hän myönsi,
että asian eteen on tehtävä vielä paljon työtä.
EU puolestaan toppuutteli Turkin intoa ja totesi, ettei unioni määritä liittymisen päivämääriä etukäteen. Nämä riippuvat jäsenyyttä
haluavan maan kyvystä täyttää jäsenyydelle
asetetut vaatimukset, muistutti laajentumiskomissaari Olli Rehnin edustaja Brysselissä.
Gülin mukaan Turkki on sitoutunut toteuttamaan EU:n vaatimia uudistuksia, myös niillä
kahdeksalla politiikan osa-alueella, joilla jäsenyysneuvottelut pantiin jäihin joulukuussa.
– Ongelmalliset kohdat ovat pääosin poliittisia. Emme voi ripustautua niihin ja jäädä pysähdyksiin, Gül sanoi esitellessään Turkin jäsenyyssuunnitelmaa.
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Paavi arvosteli kovin sanoin EU:ta

(Helsingin Sanomat 24.3.2007)

Paavi Benedictus XVI arvosteli lauantaina
jyrkin sanoi Euroopan unionia, koska EU:n
50-vuotisjulistuksessa ei mainita lainkaan Jumalaa. Eurooppa on paavin mukaan syyllistynyt apostasiaan, uskosta luopumiseen,
unohtaessaan Jumalan ja kristilliset juurensa.
Paavi esitti kantansa puhuessaan Vatikaanissa lauantaina Euroopan maiden katolisille
piispoille.
Sunnuntaina on määrä esittää Berliinin julistukseksi nimetty asiakirja EU:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi. EU-johtajat ovat kokoontuneet
juhlistamaan päivää nykyisen puheenjohtajamaan Saksan pääkaupunkiin.
Suomi luopui autojen siirtoluvista

(Suomen Sillan uutisviikko 14/2007)
Suomi ei vaadi enää EU- tai ETA-maista tuoduista autoista erillistä siirtolupaa. Autosta
on edelleen tehtävä tullin käyttöönottoilmoitus välittömästi maahan tulon jälkeen. Nyt
autolla saa ajaa vierasmaalaisilla kilvillä ja
käyttöönottoilmoituksella viisi päivää, minkä
jälkeen autosta
on tehtävä veroilmoitus. Kuljettaja vastaa
siitä, että autossa on voimassa oleva liikennevakuutus.
EY-tuomioistuin totesi reilut pari viikkoa sitten, että siirtoluvat vaikeuttavat tavaroiden
vapaata liikkuvuutta. www.tulli.fi
Sakkoja voidaan nyt periä EU-maiden välillä

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2007)

Torstaina astui voimaan laki, joka sallii sakkojen perinnän Suomen ja Euroopan unioniin kuuluvien maiden välillä. Esimerkiksi liikennesakot, jotka suomalaiselle on tuomittu
jossain muussa EU-maassa, voidaan jatkossa periä Suomessa. Vastaavasti Suomessa
tuomitut sakot voidaan lähettää perittäväksi
toiseen jäsenmaahan. Tähän asti sakkojen
periminen on ollut mahdollista vain Pohjoismaiden välillä.
Suomalaisten ulkomailla saamia sakkoja ei
ole tilastoitu, mutta ulkomaalaiset saavat
Suomessa vuosittain noin 17 000 sakot. EUmaiden kansalaisia sakotettiin Suomessa viime vuonna 6.500 kertaa.
Irlantilaiset ja suomalaiset EU:n humalahakuisimpia

(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2007)

Irlantilaiset ja suomalaiset ovat Euroopan
unionin humalahakuisimpia alkoholinkuluttajia. Yli kolmannes irlantilaisista ja yli neljännes suomalaisista sanoo juovansa viisi tai
useampia annoksia kerralla. Listan seuraavina ovat britit ja tanskalaiset. Tiedot selviävät
EU-komission alkoholinkulutusta selvittäneestä kyselystä.
Vähiten humalahakuisia ovat kreikkalaiset ja
italialaiset, joista vain kaksi prosenttia sanoo
juovansa yli neljä annosta kerralla. Myös
portugalilaiset juovat vain harvoin reilusti.
Lähes 80 prosenttia EU-maiden kansalaisista
sanoo juovansa alkoholia ainakin silloin tällöin.

Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa juodaan
alkoholia lähes päivittäin, juo suomalainen
mieluummin kerran viikossa tai muutaman
kerran kuussa.
Kyselyssä haastateltiin lähes 30 000:ta eurooppalaista viime vuoden lopulla. Suomalaisia oli mukana tuhat.
Nuorten toimittajien EU-erikoispalkinto Suomeen (Helsingin Sanomat 16.4.2007)
Suomalainen Henna Helne on voittanut
nuorten toimittajien erikoispalkinnon EU:n
syrjinnänvastaisessa
toimittajakilpailussa.
Komissio jakoi toimittajapalkinnon nyt kolmannen kerran. Erikoispalkinnon saaja valittiin 125 artikkelista, joita oli ilmoitettu kilpailuun kaikista jäsenvaltioista.
Helneen Anna-lehdessä julkaistussa artikkelissa "Äidit opettelevat lastensa kieltä" esitetään palkinnon perustelujen mukaan myönteinen näkökulma kotouttamista koskevaan
keskusteluun. Toisaalta siinä tuodaan esiin
moninkertaista syrjintää eli ikään, sukupuoleen ja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää.
Kilpailun tuomaristo koostui tiedotusvälineiden edustajista ja syrjinnän torjunnan asiantuntijoista. Arvosteluperusteina olivat töiden
uutisarvo, taustatutkimuksen laajuus ja
omaperäisyys.
Pääpalkinnon viime vuoden EU:n toimittajakilpailussa "Moninaisuuden puolesta syrjintää vastaan" voitti soluttautumistarina, jossa
kerrotaan ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäytöstä Italiassa. Fabrizio Gattin artikkeli "Olin orjana Pugliassa" on julkaistu L'Espresso-aikakauslehdessä. Jutun kirjoittamista varten Gatti tekeytyi itse siirtotyöläiseksi.
TALOUSUUTISET
Kansainvälinen tilinumero IBAN pakolliseksi
EU/ETA-alueella (Sutinat 3/2007 – Suomi-

Seuan jäsentiedote)

EU-tai ETA-alueella maksuja ei voi lähettää
enää ilman IBAN-muotoista tilinumeroa ja
pankin yksilöivää BIC-tunnusta. Vuoden
2007 alusta on eurooppalaisessa maksuliikenteessä tullut pakolliseksi kansainvälinen
tilinumero IBAN (International Bank Account
Number) ja pankin yksilöivä BIC-tunnus rajat
ylittävissä
euromääräisissä
maksuissa.
IBANin ja BICin käyttö EU/ETA-alueella perustuu eurooppalaisten pankkien sopimukseen maksuliikenteen yhtenäistämisestä.
Myös useat muut Euroopan maat ovat päättäneet siirtyä IBANin ja BICin käyttöön.
EU/ETA-alueen ulkopuolelle menevissä maksuissa tai sieltä tulevissa maksuissa IBAN ja
BIC eivät ole pakollisia, mutta ovat suositeltavia.
Työttömyysaste laskenut edelleen

( Suomi.fi 20.3.2007)

Työttömyysaste on laskenut edelleen, Tilastokeskus kertoo. Työttömiä oli helmikuussa
197.000, mikä on 22.000 vähemmän kuin
vuotta aiemmin.
Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia eli 0,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiem-
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min. Työttömyysaste oli matalin Etelä-Suomen läänissä ja korkein Lapin läänissä.
Työllisiä oli helmikuussa 25.000 enemmän
kuin vuotta aiemmin. Työpaikat lisääntyivät
yksityisellä sektorilla, kun taas julkisella sektorilla työpaikkojen määrä pysyi ennallaan.
Työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa
235.000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien
työnhakijoiden määrä oli 36.000 pienempi
kuin vuotta aiemmin. Työvoimatoimistoihin
ilmoitettiin helmikuussa 59.000 uutta avointa
työpaikkaa, mikä on 8.000 enemmän kuin
vuotta aiemmin.
Tilastokeskuksen ja työministeriön lukujen
erot johtuvat erilaisista tilastointitavoista.
Tilastokeskuksen tiedotteet
www.stat.fi/ajk/tiedotteet/uutiset.html
Moskova kalliimpi kuin New York

(Taloussanomat 9.3.2007)

Oslo on edelleen maailman kallein kaupunki
asua, kertoo brittiläisen tutkimuslaitos The
Economist Intelligence Unitin tuore katsaus.
Laitos vertailee elinkustannuksia yli 130 kaupungissa kautta maailman.
Vahvistunut euro on nostanut elämisen kustannuksia suhteessa Euroopan ulkopuolisiin
alueisiin, ja viimeksi kuluneen vuoden aikana
Pariisi, Kööpenhamina ja Lontoo ovat kukin
ohittaneet Tokion ja Osakan sekä vallanneet
Oslon jälkeiset sijat kalleustilastossa. Helsinki on Frankfurtin kanssa sijalla kymmenen.
Vastaavasti Länsi-Euroopan halvimpia kaupunkeja ovat Ateena, sijalla 55 ja Lissabon
sijalla 59.
Vaikka itäisen Euroopan kaupunkien elinkustannukset ovat edelleen merkittävästi läntisiä alemmat, ne ovat myös nousseet vuodessa huomattavasti.
Moskova on ohittanut New Yorkin ja kivunnut 21. kalleimmalle tilalle. Pietari jakaa 44.
sijan yhdessä Washingtonin kanssa. Praha
on sijalla 55 jo kalliimpi kuin Lissabon.
Tutkimus vertaa 177 vertailukelpoista palveluiden tai hyödykkeiden hintoja kaupungeissa. Se ei kuitenkaan ota huomioon asumiskustannusten kehitystä, mikä saattaa vaikuttaa eräiden kaupunkien vertailulukuihin.
Asumiskustannusten vaikutus kutienkin vaikuttaa myös tuotehintojen kautta.
Kaupunkien välillä esiintyy myös huomattavia hintavaihteluja. Esimerkiksi tupakointi on
huomattavan kallista Euroopassa, mutta esimerkiksi Frankfurtissa lämmityskustannukset
ovat vain puolet New Yorkin tasosta.
Kööpenhaminassa taas illanvietto ravintolassa ei ole läheskään yhtä kallista kuin New
Yorkissa, jonka hintatasoon muita kaupunkeja verrataan. Sen sijaan taksimatka kotiin on
kaksi kertaa kalliimpi.
Pariskunnat haluavat omat kukkarot

(Taloussanomat 12.3.2007)

Suomalaisperheissä ei enää taivuta yhteiseen taloushallintoon. Tuoreen tutkimuksen
mukaan pariskunnat haluavat pitää omat
pankkitilit ja päättää myös omien rahojen
käytöstä.
Suomen Akatemian ja Kuluttajatutkimuksen
koordinoiman tutkimuksen mukaan puolisot
lapsiperheissä haluavat pitää rahansa erillään ja käyttää omia pankkitilejään vain itse.
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Useimmiten pariskunnat kuitenkin sopivat,
kuka hoitaa yhteiset menot. Suurissa ja kiinteissä kuluissa, kuten asuntolainoissa, maksuvastuu on useimmiten selvästi sovittu.
Miehet ansaitsevat enemmän ja rahoittavat
tällä perusteella myös useammin perheen
yhteisiä menoja. Naiset kantavat puolestaan
isomman vastuun lasten menoista.
Naisten henkilökohtaisessa kulutuksessa
miehet toimivat maksajina useammin kuin
päinvastoin. Naiset vastavuoroisesti huolehtivat niin miesten kuin lastenkin vaatehankinnoista.
Lasten mielipidettä kuunnellaan varsin paljon
koko perheen ostopäätöksissä. Tytöt vaikuttavat sisustusvalintoihin, pojat kulkuvälineiden ja tietokoneiden hankintaan.
Kysely tehtiin viime marraskuussa noin 500
suomalaiselle kahden huoltajan lapsiperheelle.
Edessä on iso pankkikorttien vaihtorumba

(Taloussanomat 16.5.2007)

Suomalaisilla on edessä pankkikorttien vaihtoruljanssi. Tavalliset pankkikortit poistuvat
käytöstä vuoden 2010 loppuun mennessä,
koska Suomi menee mukaan eurooppalaiseen maksusysteemiin.
Eurooppalaiset pankit ovat luomassa yhtenäistä euromaksualuetta, jonka nimi on Single Euro Payments Area eli SEPA.
SEPA toimii 31 maassa: EU:ssa, Sveitsissä ja
kolmen ETA-maan alueella.
Tällä alueella toimivat jatkossa tilisiirto, korttimaksut ja suoraveloitus.
Jatkossa kuluttaja voi tehdä ostoksia ja nostaa rahaa käteisautomaatista koko SEPA-alueella samalla tavalla kuin kotimaassaankin.
Vain kansalliseen käyttöön tarkoitetut pankkikortit eivät toimi enää jatkossa. Pankit
poistavat kortit käytöstä vuoden 2010 loppuun mennessä.
Edessä on iso vaihtoruljanssi: Suomessa on
3,2 miljoonaa tavallista korttia.
Tavallisia pankkikortteja ei enää uusita ensi
vuoden alusta lähtien.
Niiden tilalle sopivat Visa-, Visa Electron - ja
MasterCard-kortit ovat SEPA-yhteensopivia
jo nyt. Visa- ja MasterCard korteissa on maksuaikaa, sen sijaan Visa Electron on reaaliajassa toimiva veloituskortti.
Tavoitteena on, että uudessa systeemissä
maksuja voi maksaa ja vastaanottaa kaikkialla SEPA-alueella vuoden 2008 alusta lähtien.
Käteismaksaminen kaikissa euroalueen maissa on samanlaista yhteisestä valuutasta johtuen jo nyt.
Tililtä toiselle maksamisessa on sen sijaan
ollut maakohtaisia eroja ja maksun perillemeno rajat ylittävissä maksuissa voi kestää
useita päiviä.
SEPA-tilisiirron myötä maksut kulkevat rajojen yli pankkitililtä toiselle koko SEPA-alueella samalla tavalla ja samalla nopeudella.
SEPA-suoraveloituksen käyttöönoton aikataulua Suomessa ei ole lopullisesti päätetty.
Aikataulu riippuu yhtenäisen eurooppalaisen
lainsäädännön soveltamisesta eurooppalaisiin kansallisiin lainsäädäntöihin. Tämä tapahtuu viimeistään 1.11.2009 mennessä.

Iittala perui pörssiin menonsa

Marimekko ja Posti yhteistyöhön

Muotoiluyhtiö Iittala on perunut listautumisannin sekä hakemuksen listautumisesta Helsingin Pörssiin. Pääomistaja, hollantilainen
pääomasijoitusyhtiö ABN Amro Capital ilmoitti tiistaina, että se ei myy omistustaan
Iittalassa.
Iittalan osakkeeseen kohdistui erittäin vahvaa kiinnostusta alustavan hintahaarukan
alalaidassa, mutta tämä ei vastannut käsitystämme yhtiön arvosta, kertoo Iittalan pääomistaja ABN Amro Capital.
– Emme voineet varmistua osakkeen terveestä jälkimarkkinakehityksestä ja päätimme olla luopumatta omistuksestamme.
Designtuotteita valmistavan Iittalan listautumisanti päättyi puolelta päivin tiistaina. Listautumisannin ehtoja muutettiin kesken annin 22. maaliskuuta, minkä vuoksi merkintäaikaa pidennettiin tuolloin vielä viikolla.
Iittala ehti viime torstaina päättää annin
merkintähinnaksi 9,50 euroa osakkeelta, mikä oli alustavan hintavälin eli 8,50–10,50 euron keskikohta.

Marimekko ja Posti ovat sopineet yhteistyöstä. Posti käyttää Marimekon kuvioita kuluttajatuotteissaan, kuten mobiilipostikorteissa ja
pakkaustarvikkeissa. Posti valmistelee Marimekon kuvioihin perustavaa tuoteperhettä.
Aluksi käyttöön otettavat kuosit ovat Unikko
sekä Maija Isolan Mansikka ja Dombra. Tuoteperhe tulee myyntiin 27. huhtikuuta.
Sopimus mahdollistaa myös Marimekon tuotteiden myymisen Postin myymälöissä.

(Taloussanomat 273.2007)

Suomen Posti vaihtaa nimensä Itellaksi
(Taloussanomat 27.3.20027)
Suomen Posti muuttaa virallisen nimensä
Itella Oyj:ksi. Vanha Posti-nimi ja oranssit
tunnukset säilyvät suomalaisten kuluttajien
palveluissa.
Suomen Postin nimenmuutos tulee voimaan
kesäkuun alussa. Koko Posti-konserni muuttuu Itella-konserniksi.
Nimenmuutoksella taustalla on yhtiön kansainvälistyminen. Suomen Posti haluaa tulla
tunnetuksi pohjoismaisena rahti- ja kuljetusyrityksenä. Ulkomaat tuovat neljänneksen
konsernin liikevaihdosta.
Itella-nimen Suomen Posti otti kaksi vuotta
sitten käyttöönsä yhtiön informaatiologistiikan brändi-nimenä. Tämän vuoden alussa
Posti ryhtyi käyttämään Itella-brändiä kaikissa yrityksille suunnatussa markkinoinnissaan.
Nokian vuosi alkoi paremmin kuin Motorolan
ja Samsungin (Digitoday 19.4.2007)
Kolme suurinta matkapuhelinten valmistajaa
toimittivat suuren enemmistön markkinoille
tammi-maaliskuussa lähteneistä matkapuhelimista. Kappalemääräisesti Nokia on ylivoimainen, sillä sen toimitusvolyymi ylittää Motorolan ja Samsungin yhteenlasketun toimitusmäärän.
Matkapuhelimien matalasta keskihinnasta
huolimatta Nokian vuosi on käynnistynyt
huomattavasti kilpailijoita paremmin. Sen liikevoittoprosentti oli 12,9 kun Samsung pääsi
vain 8,2 prosenttiin.
Kaikki kolme suurinta painivat suunnilleen
samassa kokoluokassa, mutta näistä Nokian
toiminta on painottunut ylivoimaisesti eniten
matkapuhelimiin. Asia korostuu vielä lisää jo
toisen vuosineljänneksen aikana, kun Networks toimii osana Nokia Siemens Networksiä.
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(Suomen Sillan uutisviikko 14/2007)

Valio vaihtaa Fetansa Violaksi
(Taloussanomat 2.4.2007)
Valion Feta -juusto saa uuden nimen. Nimenmuutos liittyy siihen, että jatkossa vain
Kreikan saaristossa tuotettua lampaan- ja
vuohenjuustoa saa kutsua fetaksi.
Valio Feta -juusto muuttuu tänä keväänä
Viola salaattijuustoksi. Nimeä on pakko vaihtaa, sillä Feta-nimen käyttöön liittyvä siirtymäaika päättyy 15. lokakuuta.
– Olemme pitäneet tutun Feta-nimen niin
kauan kuin pystymme. Kuluttajille tuttu Feta-nimi säilyy pakkauksissa uuden nimen
kanssa vielä kesän ajan. Syksyllä se häipyy
kokonaan, kertoo tuoteryhmäpäällikkö Jani
Pasanen Valiolta.
Viola salaattijuustosta tulee siten osa Viola –
tuorejuustoperhettä. Viola-sarja on korvannut Valion Hovi-juustot. Viola on Valion vanha tuotemerkki, alunperin vuodelta 1934.
Nimenmuutos tietää mainoskampanjaa. Pasasen mukaan kuluttajamainontaa onkin tulossa kesällä tavallista enemmän.
– Kesällä on fetassa iso myyntipiikki, Pasanen kertoo.
Pasanen kertoo, että Valio Fetalla on fetajuuston kuluttajamarkkinoista hallussa noin
viidennes. Pasasen mukaan osuus on ollut
kasvussa.
– Laktoositon tuote on kasvanut koko ajan,
aiempina vuosina on ollut kapasiteettiongelmia. Tälle kesälle kapasiteettia on varattu
enemmän.
Pasanen ei ole huomannut, että kilpailijat
olisivat vielä muuttaneet omien fetajuustojensa nimiä.
– Saa nähdä tuleeko nimenmuutoksia kesän
aikana, vai jäävätkö syksyyn, Pasanen miettii.
Valio on joutunut ennenkin muuttamaan
tuotteidensa nimiä EU-säädösten vuoksi.
Leivänpäällyslevite Voimariini muuttui vuoden 2005 alussa Oivariiniksi, koska EU:n
säädöksen mukaan voi-sanaa saa käyttää
vain silloin, jos tuotteen rasvaosa on kokonaan maitorasvaa.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Suomi-koulut saivat 50 000 euroa

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2007)
Liikesivistysrahasto on myöntänyt itsenäisen
Suomen 90-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 50
000 euroa eri puolilla maailmaa sijaitseville
suomen kieltä ja suomalaista kulttuuria ylläpitäville Suomi-kouluille. Suomen itsenäisyy

14

den juhlavuoden keskeisenä kohderyhmänä
ovat ulkosuomalaiset.
Liikesivistysrahasto haluaa olla omalta osaltaan tukemassa Suomen kansainvälistymistä.
Tuki on myönnetty Liikesivistysrahastoon
kuuluvasta kauppaneuvos Kari Kaarnalahden
opintorahastosta. Rahoituspäätöksen tekemiseen myötävaikutti aktiivisesti sittemmin
edesmennyt Kari Kaarnalahti itse.
Suomi-koulut antavat täydentävää opetusta
ulkosuomalaisille lapsille ja nuorille, jotka
puhuvat suomea äidinkielenään tai toisena
kielenä. Opetusta annetaan yleensä kerran
viikossa 1-2 tuntia kerrallaan.
Maailmalla on nykyisin 150 Suomi-koulua 35
maassa ja niissä oppilaita lähes 3 700. Vanhimmat koulut ovat toimineet jo yli 40 vuotta. Eniten Suomi-kouluja on Saksassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Iso-Britanniassa.
Valtio tukee Suomi-kouluja vuosittain noin
350 000 eurolla, mikä kattaa vain pienen
osan kuluista. Koulut itse pitävät oppikirjojen
saatavuutta ja koulukirjastojen uusimista
tärkeimpänä kehittämiskohteena. Myös koulujen tietotekniset apuvälineet ovat vaatimattomat.
Myös Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden valtuuskunta ja toimikunta ovat
päättäneet tukea Suomi-kouluja juhlavuosituotteista saatavilla hyväntekeväisyystuloilla.
Suomalaistutkijat panivat uusiksi Shanghain
kuulun yliopistolistan

(Helsingin Sanomat 9.4.2007)

Helsingin ja Turun yliopistojen sijoitukset kohentuivat pohjoismaisessa vertailussa yliopistojen tieteellisestä tuloksellisuudesta,
kun huomioon otettiin myös panoksia kuten
yliopiston vuotuiset menot sekä monialaisuus.
Suomalaistutkijat tekivät shanghailaisen Jiao
Tong -yliopiston kuulun rankinglistan pohjalta "tapaustutkimuksen", jossa analysoitiin
listalle päässeet 25 pohjoismaista yliopistoa
uudella tavalla.
Tutkimukseen perustuva kirjoitus ilmestyy
vielä tänä vuonna Scientometrics-lehdessä.
Ruotsista mukana on yksitoista, Tanskasta ja
Suomesta kummastakin viisi ja Norjasta neljä yliopistoa.
Koulutussosiologian professori Osmo Kivinen
ja erikoistutkija Juha Hedman Turun yliopistosta arvostelevat Jiao Tong -yliopiston jo
neljänä vuotena laatimaa listaa 500:sta
maailman parhaasta yliopistosta, koska listauksessa on tuijotettu vain tuloksia ja
unohdettu yliopistojen tuntuvasti vaihtelevat
panokset.
Kivinen ja Hedman ottivat huomioon yliopiston vuotuiset menot, henkilötyövuodet ja
opiskelijamäärän.
Uusi vertailu paljasti, että Karoliininen instituutti sekä Helsingin, Kööpenhaminan ja Turun yliopistot ylittävät "tuloksellisuuskynnyksen" sekä luonnon- että yhteiskuntatieteissä.
Se tarkoittaa, että niillä suhteelliset tulokset
ylittävät suhteelliset panokset.
"Näitä neljää yliopistoa voi todella kutsua
Pohjoismaiden tuottavimmiksi monitieteisiksi
tutkimusyliopistoiksi", tutkijat päättelevät.

Serbia voitti Euroviisut tunteikkaalla balladilla (Yle Online 13.5.2007)

Ruotsalaiset haukkuivat, mitä muissa maissa
ajateltiin? (Helsingin Sanomat 13.5.2007)

Helsingin areenassa pidetyn Eurovision laulukilpailun finaalin on voittanut Serbia herkällä ja tunteikkaalla kappaleella Molitva
(Rukous), jonka esitti 22-vuotias Marija Serifovic. Kappale sai 268 pistettä.
Toiseksi sijoittui Ukrainan drag queen Verka
Serduchka disco-kappaleella Dancing Lasha
Tumbai. Kolmanneksi kilpailussa tuli Venäjän
tyttöbändi Serebron pop-kappale Song number one. Jumbosijalle jäi vain viisi pistettä
saanut Irlanti.
Euroviisut olivat tänä vuonna valtava menestys itäisen Euroopan maille. Kuudentoista
parhaan joukkoon päässeet maat ovat Kreikkaa ja Turkkia lukuun ottamatta entisiä neuvostotasavaltoja, Neuvostoliiton satelliittimaita tai niiden osia. Huonoimmin kisassa
pärjäsivät puolestaan läntisen Euroopan
vanhat viisumaat.
Ensi vuonna Suomi ei pääse suoraan finaaliin, vaan joutuu hakemaan loppukilpailupaikkaa semifinaalista. Finaaliin pääsevät tämän vuoden kymmenen parasta maata ja kilpailun neljä suurinta rahoittajaa (Britannia,
Ranska, Saksa ja Espanja).
Serbian voittokappale oli myös suomalaisten
mieleen. Suomalaiset antoivat Serbian laululle täydet 12 pistettä. Unkarille herui kymmenen ja Ruotsille kahdeksan pistettä.
Liikuttunut viisuvoittaja Marija Serifovic kertoi voiton jälkeisessä tiedotustilaisuudessa
rukoilleensa ennen esitystään.
- Rukoilin hotellissa Jumalaa. Sanoin, jos
voitto on hyväksi minulle, anna se minulle.
Jos se ei ole hyväksi, niin älä anna.
Voittaja mainitsi useaan kertaan olevansa
erityisen iloinen siitä, että voitto tuli nimenomaan laululla eikä näyttävällä lava-showlla.
- Olen ylpeä siitä, että voitto tuli laulamalla.
Minä vain seisoin lavalla. Toivon, että voitto
innostaa hyvää musiikkia. Toivottavasti seuraavat Euroviisut ovat musiikkikilpailu.
Serbia kiitti suomalaisia näiden antamista 12
pisteestä laulamalla tiedotustilaisuudessa
voittajakappaleen suomenkielisen version
Rukoilen.
Serifovic uskoo voiton avanneen uuden vaiheen Serbialle. Serbian viisuryhmän tiedottaja toivotti koko Euroopan tervetulleeksi ensi
vuoden Euroviisuihin Belgradiin. Serbia osallistui nyt ensimmäistä kertaa itsenäisenä valtiona Euroviisuihin valtioliiton Montenegron
kanssa purkauduttua. Viime vuonna maat riitelivät viisuedustajastaan niin kovasti, ettei
kisoihin lähetetty lopulta ketään.
Viisufinaali avattiin komeasti Antti Jokisen
ohjaamalla videolla. Tulta, jäätä ja räjähdyksiä yhdistelevällä videolla kuultiin luonnollisesti viimevuotinen voittokappale Hard Rock
Hallelujah. Lopulta viisulavalla nähtiin myös
ilmielävä Lordi-yhtye. Räjähdykset ja tulisuihkut siirtyivät samalla videolta areenan
lavalle.
Finaalin väliaikanumerossa esiintyivät sirkustaiteilijat ja selloilla heviä soittava Apocalyptica. Katsojille tarjottiin niin areenan katossa
kieppuneita trapetsitaiteilijoita, akrobaatteja,
miekannielijä kuin lentävä polkupyöräkin –
sekä lisää tulta.
Finaalia seurasi areenassa lähes kymmenen
tuhatta ihmistä.

Ruotsin euroviisuedustaja Ola Salo arvosteli
kisoja kovin sanoin heti finaalin jälkeen.
"Me olemme maailman paras bändi riippumatta jostain paskakilpailusta", Salo puuskahti tiedotustilaisuudessa Aftonbladet-lehden mukaan. Salon mukaan viisuissa ei vielä
oltukaan valmiita äänestämään The Arkin
kaltaista bändiä.
Ruotsi jäi viisuissa sijalle 18, siis yhtä sijaa
alemmas kuin Suomi. Salo sanoi hermostuneensa myös teknisiin ongelmiin.
Salon oli tarkoitus tehdä katsojiin hypnotisoiva vaikutus laulamalla pyörivän tason päällä,
mutta taso ei jostain syystä suostunut pyörimään.
Hän kiitti kuitenkin ruotsalaisia uskosta bändin menestykseen ja sanoi, että hänellä on
ollut hyvin hauska viikko.
Ruotsissa ei muutenkaan riemuittu kisatuloksesta. Aftonbladetissa todetaan, että koko
kisat ovat kuolleet, kun ääniä annetaan naapureille eikä parhaille maille.
Saksa
Itä-Euroopan vahva rynnistys kärkisijoille
puhuttaa myös saksalaisia.
"Itäblokki jyräsi kautta linjan. Helsingin finaali heijastaa sitä, mitä monet fanit pelkäsivät jo semifinaalin jälkeen. Jos neljä suurinta
rahoittajamaata eivät pääsisi suoraan finaaliin, ne eivät todennäköisesti olisi enää vuosiin päässeet sinne", Frankfurter Allgemeine
Zeitungin (FAZ) Peter-Philipp Schmitt raportoi Helsingistä ja jatkaa:
"Silmälasit eivät olleet ainoa asia, joka erotti
(voittaja Serbian) Marija Serifovicin entisen
itäblokin pitkäjalkaisista edustajista. Nuori
nainen puhui Helsingissä rohkeasti homoseksuaalisuudestaan ja syvästä uskostaan Jumalaan."
Saksalaisen viikkolehden Der Spiegelin toimittaja Daniel Haas ennätti lauantai-iltana
kommentoimaan kilpailua livenä internetissä
ja jakoi myös illan suomalaisesiintyjille muutamia kommentteja. Hanna Pakarinen oli
"Suomen vastaus Marianne Faithfulille", Krisse Salminen "barbiksi pukeutunut Borat tai
suunnilleen" ja äänestyksen avannut Joulupukki "ylipainoinen, pörröpäinen myyttisetä",
joka kuulostaa Tom Waitsilta kurkunpään
syövän kanssa".
Iso-Britannia
Britannian edustaja Scooch jäi Euroviisuissa
toiseksi viimeiselle sijalle, mutta tämä ei aiheuttanut maansurua.
Beatlesin, Rolling Stonesin ja Oasiksen tuottaneella kansakunnalla on siinä määrin musiikillista itsetuntoa, että Euroviisuihin on varaa suhtautua huvittuneesti ihmetellen.
Kriitikot luonnehtivat viisuja kitschin, vulgäärin kulttuuririhkaman, suureksi juhlaksi. Toki
britit moittivat myös omaa kappalettaan
kammottavaksi.
The Sun -lehti sätti Scoochin Flying the Flagia "ääliömäiseksi" ja lainasi kappaleen sanoitusta:
"Ba-ba-da, Ba-ba-da, Ba-da-da-ba, ba-da./
Saiskos rouvalle olla verottomia ostoksia? /
Yeah, yeah, yeah, yeah."
Ranska
Ranskalaisia euroviisujuontajia ilahdutti, että
Joulupukki puhui ranskaa. Myös Jaana Pel
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kosen ja Mikko Leppilammen ranskantaito
pantiin merkille.
"He hallitsevat hyvin ranskan", tv-juontajat
totesivat. "Katsokaa, kuinka kauniita he
ovat! He ovat suomalainen ihannepari."
France3-kanavalla esitetyt kisat juonsivat Julien Lepers ja Tex huumorilla höystäen. Helsinkiä he kuvasivat kauniiksi pikkukaupungiksi. "Kaikki on siistiä, kaikki on hyvin järjestyksessä."
Turkki
Liberaalin Radikal-lehden mukaan Lordin solisti Tomi Putaansuu oli pettynyt kisojen
"heppoiseen" antiin. "Luulimme että olimme
muuttaneet kisojen luonteen lopullisesti",
Putaansuu kommentoi lehden mukaan Helsingissä.
Venäjä
Venäjän viisuselostajille Euroviisut olivat laulukilpailu eikä huomiota juuri kiinnitetty puitteisiin. Juontajat esiteltiin lyhyesti: tunnettu
televisiojuontaja Jaana ja tunnettu laulaja
Mikko.
Serebron kolmossijasta todettiin: aina ei voi
voittaa, mutta meidän laulumme oli kyllä
kaikkein tyylikkäin.
Kilpailun päätyttyä jatkui viisustudio Moskovassa. Siellä kiteytettiin: päivällä jääkiekkoilijamme itkivät surusta hävitessään, mutta
nyt tyttömme itkevät onnesta voittaessaan.
Pisteiden jaon aikana Venäjän saamia buuauksia ei kommentoitu.
Espanja
Espanjan viisustudiossa Itä-Euroopan naapuriääniä pidettiin temppuiluna ja povattiin kilpailun nuupahtamista.
Kehuja saivat Areenan lava- ja valosuunnittelu, grafiikka sekä raikkaiksi ja humoristisiksi luonnehditut postikortit.
ABC-lehti taas kertoi kisojen ilmapiirin olleen
kireä ja että järjestäjillä oli täysi työ hillitä
lännen ja idän edustajien välistä torailua.
Tapiola Sinfoniettan levy BBC:n kuukauden
levy (Suomen Sillan Uutisviikko 9/2007)
Tapiola Sinfoniettan levy Saint-Saens on
brittiläisen klassisen musiikin erikoislehden
BBC Music Magazinen maaliskuun levy.
Saint-Saensin julkaisi viime marraskuussa
ruotsalainen levy-yhtiö BIS. Tapiola Sinfoniettan viulusolistina ja kapellimestarina
esiintyy levyllä Jean-Jacques Kantorow ja
pianosolistina Heini Kärkkäinen. Lisäksi orkesteria johtaa Kees Bakels.
Nightwishin uusi laulaja on ruotsalainen
Anette Olzon (Helsingin Sanomat 24.5.2007)
Nightwishin uusi laulaja on ruotsalainen
Anette Olzon (s.1971). Aiemmin Anette Blyckertin nimellä tunnettu laulaja on esiintynyt
muun muassa yhtyeissä Alyson Avenue ja
Disdain. Hän on myös laulanut rock-oopperaa. Olzon on opiskellut muun muassa Göteborgin balettikoulussa, Kööpenhaminan konservatoriossa ja Malmön musiikkiopistossa.
35-vuotias Olzon asuu Katrineholmissa,
Ruotsissa.
”Kuulin Nightwishia ensi kerran vasta pari
kuukautta ennen Tarjan erottamista, sitä ennen en tiennyt bändistä enkä sen historiasta
mitään”, Olzon sanoo levy-yhtiö Spinefarmin
lähettämässä tiedotteessa.

”Viikon päästä siitä kun olin tyrkännyt demoni postiin, Tuomas vastasi minulle henkilökohtaisesti sähköpostilla, jossa hän sanoi pitäneensä versiostani ja äänestäni. Minä olin
sähköpostin saatuani tietenkin aivan pähkinöinä!”, Olzon kertoo Nightwishin ydinhahmon, kosketinsoittaja-säveltäjä Tuomas Holopaisen ensimmäisestä yhteydenotosta.
Maaliskuussa 2006 Holopainen kuitenkin ilmoitti Olzonille, ettei hänestä voisi tulla yhtyeen uutta laulajaa, koska Olzonilla on lapsi.
Olzon lähetti sen jälkeen yhtyeelle nähtäväksi Alyson Avenuen live-dvd:n. Ilmeisesti se
sai yhtyeen vakuuttuneeksi Olzonin halusta
sitoutua yhtyeen uraan. 30. tammikuuta
2007 Holopainen kertoi Olzonille yhtyeen
päätöksestä.
Isokosken Sibelius-levy BBC Music Magazinen vuoden levyksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2007)

Soile Isokosken tulkitsema Sibelius-levy on
voittanut musiikkilehti BBC Music Magazinen
Vuoden levy 2007 -palkinnon. Tunnustus on
yksi merkittävimmistä klassisen musiikin levytyksille annettavista palkinnoista.
Jean Sibeliuksen orkesterisäestyksellisiä lauluja sisältävä äänite voitti myös laulumusiikin
sarjan. Isokosken lisäksi levyllä esiintyy Leif
Segerstamin johtama Helsingin kaupunginorkesteri.
Sekä Isokoski että Segerstam olivat vastaanottamassa Vuoden levy -palkintoa keskiviikkona Lontoossa.
Levy sai tammikuussa MIDEM Classical
Award 2007 palkinnon.
Isokosken lisäksi laulumusiikin sarjassa kilpailivat Ian Bostridge Hugo Wolffin laulujen
levytyksellä sekä Bernarda Fink ja Marcos
Fink argentiinalaisten laulujen levytyksellä.
Tuomaristo valitsi18 finalistia 1 500 levyn
joukosta. Kilpailusarjoja oli kuusi. Lehden lukijat ja BBC Radio 3 -aseman kuuntelijat äänestivät kunkin sarjan voittajat, ja jokainen
niistä oli ehdolla Vuoden levyksi. Lopullisen
valinnan teki yhdeksänhenkinen asiantuntijaraati.
BBC Music Magazine on maailman laajalevikkisin klassisen musiikin lehti.
Suomalainen musiikki on näkyvästi esillä Yhdysvaltain lehdistössä.

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2007)

Yhdysvaltain musiikkialan johtava ammattijulkaisu Billboard esittelee suomalaista musiikkia ja artisteja kolmen sivun jutussa.
Myös New York Post, New York Times, Austin Chronicle ja Village Voice ovat huomioineet sivuillaan suomalaisartisteja.
New York Postin mukaan Suomi on omintakeisella musiikillaan vallannut muutamassa
vuodessa itselleen paikan pop-musiikin kentällä. Lehden mukaan "Suomesta on tullut
nopeasti sekä kuvaannollisesti että kirjaimellisesti maapallon viilein paikka".
Näkyvyys liittyy tuoreeseen suomalaisen musiikin vientitempaukseen. Yritysten, ulkoministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön,
opetusministeriön ja musiikkialan tukirahastojen hankkeeseen sisältyi laaja markkinointikampanja. Suomen musiikkivientiä edistävä
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Musex (Music Export Finland) arvioi lehti- ja
nettimainosten tavoittaneen jopa kymmeniä
tuhansia keskeisiä musiikkialan vaikuttajia.
Vientikampanjaan kuului lisäksi neljän suomalaisyhtyeen kiertue, ammattilaisseminaari
New Yorkissa, ostajatapaaminen Los Angelesissa ja artistiesittelyjä Canadian Music
Week- ja South by Southwest –tapahtumissa. Pohjoisamerikkalaisille esiteltiin mm. The
Crash, Disco Ensemble ja 22-Pistepirkko.
Suomi-rock yrittää vallata Japanin

(Taloussanomat 18.5.2007)

Suomalainen musiikki yrittää päästä aiempaa
tukevammin Japanin markkinoille kampanjan
avulla. Yhdeksän suomalaisyhtyettä esiintyy
maassa toukokuun lopussa.
Yli 40 musiikin viejää ja 28 musiikkialan yritystä on mukana ammattilaisten vientipäivässä ja seminaarissa 23.-24.5.
Kampanjan aikana yhdeksän yhtyettä esittäytyy japanilaiselle yleisölle sekä musiikin
ammattilaisille.
Esiintyjiin kuuluvat esimerkksi Stratovarius ja
Apocalyptica esiintyvät Japanissa.
Lisäksi japanilaisille suunnataan levykaupan
ja radion kautta suomalaisen musiikin markkinointikampanja.
Viime vuosina suomalaisen musiikin suosio
on kasvanut Japanissa vientiä edistävän Music Export Finlandin mukaan.
Emma-gaala oli hirviöiden juhlaa

(Iltalehti 11.3.2007)

Emma-gaalan pääpotti meni tällä kertaa ennalta-arvattavaan osoitteeseen. Helsingin
Kulttuuritalolla lauantaina järjestetyt musiikkikekkerit olivat Lordin juhlaa alusta loppuun. Mr. Lordi sai kivuta yhteensä viisi kertaa palkintolauteille, vaikka vaatimattomana
miehenä mietti, että pelkkä ehdokkuuskin
olisi riittänyt. Ainoastaan PMMP:n tytöt onnistuivat viemään Vuoden albumi -Emman
hirviöiden nenän edestä.
Mr. Lordi, Tomi Putaansuu oli palkinnoista
otettu, mutta korosti, että palkinnoista tärkein on kuitenkin fanittava yleisö.
Gaalassa nähtiin myös kutkuttava kohtaaminen, kun Lordin seuraaja Hanna Pakarinen
jakoi yhden hirviöiden palkinnoista.
- En aio antaa Hannalle mitään erityisiä viisuvinkkejä. Hän on fiksu nainen, jolla on
oma juttunsa. Se näkyy ja on tärkeintä. Emme mekään voittaneet biisillä vaan sillä, että
olimme me. Uskon, että voitto olisi irronnut,
millä tahansa kappaleella.
Lordi esiintyy Cannesin vieraille

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2007)
Lordi-yhtye lähtee esiintymään maailman
suurimmalle elokuvafestivaalille Ranskan
Cannesiin toukokuussa. Englanninkielinen
Lordi-elokuva Dark Floors esitellään filmijuhlilla näyttävästi.
Ilta-Sanomien mukaan elokuvan ensimmäinen lehdistötilaisuus pidetään Cannesissa,
jossa on paikalla toimittajia koko maailmasta.
Kansainvälisen lehdistötilaisuuden lisäksi elokuvaväki tutustuu Lordiin, kun se esiintyy
kutsuvieraille järjestettävissä isoissa juhlissa.
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Tilaisuuteen kutsutaan myös festivaalilla paikalla olevat kansainväliset filmitähdet.
Lordi-elokuvaa aletaan kuvata toukokuun
alussa. Elokuvan budjetti on neljä miljoonaa
euroa. Kauhu-elokuvan ensi-illan on määrä
olla jouluna. Yhtyeen osalta kuvausten on oltava valmiit heinäkuussa, sillä silloin Lordi
lähtee kiertämään Amerikkaa kahdeksi kuukaudeksi Ozzy Osbournen kanssa.
OzzFest-tapahtumassa suurin osa muista yhtyeistä soittaa sivulavalla, mutta Lordi nähdään päälavalla, jolla esiintyy myös Ozzy.
Eurooppalainen sarjakuvapalkinto Suomeen

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2007)

Pauliina Mäkelä on voittanut arvostetun
Sveitsin Luzernin Fumetto-sarjakuvafestivaalin kansainvälisen kilpailun.
Helsinkiläinen 18-vuotias Mäkelä nousi esiin
Karnevaalit-albumillaan. Hän on tehnyt sarjakuvien lisäksi myös piirroskuvituksia lehtiin.
Suomalainen on voittanut Fumetton sarjakuvakilpailun kaksi kertaa aikaisemmin. Amanda Vähämäki sai palkinnon vuonna 2005 ja
Marko Turunen 2003.
Rooli Lordi-elokuvan ruumiina veti innokkaita

(Taloussanomat 10.4.2007)

Solar Films hakee avustajia esittämään eläviä kuolleita uuteen Dark Floors –kauhuelokuvaansa. Halukkaita riittää tuotantoyhtiön
erikoisista hakukriteereistä huolimatta.
Kaljuja ja raaja-amputoituja avustajia etsinyt
Solar Films on löytänyt yli kolminkertaisesti
tarvitsemansa määrän hakijoita Lordin eli
Tomi Putaansuun käsikirjoittaman kauhuelokuvaan.
– Aktiivisuus oli suurta. Ihmisiä selvästi kiinnostaa tulla ruumiiksi, sanoo elokuvan toinen apulaisohjaaja Hilkka Suvanto.
Tänään tiistaina päättyvä avustajahaku on
hoitunut reilussa viikossa. Tuotantoyhtiö ei
jättänyt etsintäänsä ainoastaan olemassa
olevien avustajarekistereiden varaan.
– Tällä kertaa käytettiin julkista hakua, sillä
vaaditut erikoisominaisuudet ovat harvinaisia, kertoo valintaa hoitava Suvanto.
Yhteyttä otettiin myös oululaiseen invalidiyhdistykseen, josta löytyi muutama raaja-amputoitu avustaja.
Ruumiin roolista sivuun jäävillä on mahdollisuus päästä sairaalaympäristöön sijoittuvaan
elokuvaan esittämään sairaanhoitajaa tai potilasta.
URHEILU-UUTISET
Leijonille jääkiekon MM-hopeaa

(Yle Online 13.5.2007)

Kanada löi Suomen jääkiekon MM-finaalissa
maalein 4-2 (2-0,1-0,1-2). Leijonat yltyi päätöserässä huikeaan taisteluun, kun se oli kolmen maalin tappiolla. Loppukiri ei kuitenkaan riittänyt, vaan Kanada vei mestaruuden.
Suomi aloitti ottelun terävästi halliten kentän
tapahtumia avausminuuteilla. Ensimmäinen
hyvä paikka syntyi kolmen minuutin pelin
jälkeen, kun Jari Viuhkola tarjoili kiekon viivalta maalin eteen nousseelle Aki Bergille.

Bergin laukaus lähti kuitenkin suoraan Kanadan maalivahti Cam Wardia kohti, eikä Jere
Lehtinen onnistunut naputtamaan irtokiekkoa maaliin.
Ajassa 6.17 Toni Söderholm joutui käyttämään vääriä keinoja Jordan Staalin pysäyttämiseen, kun kanadalaishyökkääjä puski traktorin lailla suomalaispuolustuksen ytimeen.
Söderholm lähti istumaan kakkosta, ja Kanada pääsi yrittämään avausmaalia ylivoimalla.
Jäähyä ehdittiinkin pelata vain 13 sekuntia,
kun Rick Nash laukoi vaahterapaidat johtoon. Nash nousi p-pisteen reunalta Suomen
alivoimaneliön keskelle ja laukoi kiekon Kari
Lehtosen kainalosta maaliin.
Ensimmäisen jäähyn jälkeen peli kulki vauhdikkaasti päästä päätyyn, eikä Leijonilla ollut
tasakentällisin hädän päivää.
12 minuutin pelin jälkeen synkkiä pilviä kasautui jälleen Leijonien ylle, kun Tuomo
Ruutu otti turhan rangaistuksen estämisestä.
Kanada ei taaskaan antanut Leijonille virhettä anteeksi, vaan rankaisi tylysti, kun peliä
oli pelattu 13.48. Toni Söderholmin purkukiekko epäonnistui ja kiekko pelattiin maalin
eteen nousseelle Eric Staalille. Staal onnistui
ohjaamaan syötön Lehtosen selän taakse.
Leijonien peli oli avauserässä jäähyjen sotkema. Kanada hallitsi kaukalon tapahtumia,
kun suomalaiset hermoilivat.
Suomi sai avauserän loppuun mahdollisuuden kavennukseen ylivoimalla, kun Eric Staal
passitettiin jäähyaitioon kyynärpäätaklauksesta.
Leijonat sai muutaman hyvän mylläkän ylivoimalla aikaiseksi, mutta ratkaisevissa paikoissa maila vapisi suomalaisten käsissä. Paras paikka oli Tomi Kalliolla, joka pääsi ohjaamaan kiekon maalin edestä kohti Kanadan maalia, mutta Ward peitti ohjauksen.
Erän loppuun Kanada oli tehdä vielä kolmannenkin osuman, mutta tällä kertaa Rick Nashin ruuti oli märkää, eikä mies saanut kiekkoa avopaikasta Suomen maaliin.
Toisen erän alku oli Suomelle äärimmäisen
vaikea. Lähellä oli, että Kanada olisi heti
erän alkuun siirtynyt jo kolmen maalin johtoon.
Vaikeudet alkoivat, kun Pekka Saravo ja Aki
Berg joutuivat jäähylle ja Leijonat joutui tappamaan heti erän alkuun kahden miehen alivoimaa.
Kanada pyöritti koko ylivoiman hirmuisella
myllytyksellä, mutta Kari Lehtosen hienot
torjunnat pitivät Suomen mukana pelissä.
Suomi kesti kahden miehen alivoiman kunnialla ja heti jäähyn päätyttyä oli Leijonien
vuoro yrittää kavennusta ylivoimalla. Suomen ylivoimapeli ei kuitenkaan tuonut tuloksia, sillä laukaukset jäivät vähiin Kanadan tiiviin alivoimapelin edessä.
Ajassa 29.11 koettiin ratkaisun hetkiä, kun
hieman heppoinen laukaus yllätti Kari Lehtosen. Colby Armstrong laukoi ilman maskia siniviivan jälkeen ja laukaus painui Lehtosen
hanskakäden puolelta maaliin.
Kanada pelasi toisen erän tyylikkäästi. Joukkueen puolustus oli niin tiivis, ettei Suomi
saanut laukauksiaan usein edes maalille
saakka.
Kanada olisi voinut ottelun toisessä erässä
iskeä useammankin maalin, mutta Lehtonen
Suomen maalilla oli mies paikallaan. Ilman
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Lehtosen upeita torjuntoja numerot olisivat
voineet olla paljon rumemmat.
- Kanada sai pari ylivoimamaalia tuohon ja
helppoa se on johtoasemassa pelata. Tehdään töitä nyt enemmän ja pistetään kiekkoa maalille, Jarkko Ruutu totesi toisen erän
jälkeen.
Suomi lähti tosissaan haastamaan Kanadaa
päätöserässä, vaikka urakka olikin valtava.
Koko kolmas erä oli Leijonilta iloista peliä ja
Suomi hallitsi kaukalon tapahtumia. Kiri vain
lähti hieman liian myöhään liikkeelle.
Petri Kontiola toi Suomen kahden maalin
päähän ajassa 51.08. Ville Peltonen syötti
Kanadan maalin takaa Kontiolalle, joka laukoi kiekon vastustamattomasti Cam Wardin
selän taakse.
Suomen peli oli päätöserässä mukavaa katseltavaa. Mikäli joukkue olisi pystynyt samanlaiseen peliin kahden ensimmäisen erän
aikana, olisi mestaruus saattanut matkata eri
osoitteeseen.
Antti Miettinen pisti pelin jännittäväksi ajassa
57.44 kaventamalla tilanteen 3-2:een. Suomi
punnersi pelin väkisin Kanadan maalille ja
Miettinen ampui hurjan hässäkän päätteeksi
kiekon maaliin.
Suomen kova yritys päättyi vain reilu minuutti myöhemmin, kun Rick Nash iski läpiajon päätteeksi ottelun loppunumerot 4-2.
Kärpät voitti Suomen jääkiekkomestaruuden

(Suomrn Silllan Uutisviikko 16/2007)

Oulun Kärpät on voittanut jääkiekon Suomen
mestaruuden voitoin 3-0.
Oululaisryhmä voitti Helsingin Jokerit kolmannessa loppuottelussa maalein
5-2 (10, 11, 31). Voittomaalin iski ajassa
55.54 kanadalaispuolustaja Ross Lupaschuck.
Seurahistoriansa neljännen mestaruuden
voittanut Kärpät teki SM-liigahistoriaa. Joukkue voitti kaikki 10 pelaamaansa pudotuspeliottelua.
Puolustaja Ilkka Mikkolalle Suomen mestaruus oli jo seitsemäs.
Finaalin muut ottelut päättyivät Jokerit-Kärpät 2-4 ja Kärpät-Jokerit 3-2 Aikaisemmin
Kärpät on juhlinut SM-kultaa vuosina 1981,
2004 ja 2005. Viime kaudella joukkue sai
pronssia.
Amerikkalainen kiekkojoukkue muuttaa Suomeen (Suomen Sillan uutisviikko 14/2007)
Varkautelainen jääkiekkovalmentaja Jussi
Salo ja New Yorkin liepeillä toimivan Hudson
Valley Eagles -juniorijoukkueen omistaja
Keith McAdams ovat tuomassa yhdysvaltalaisen jääkiekkojoukkueen pysyvästi Suomeen.
Varkauteen muuttavalle joukkueelle on varattu syksyksi pelipaikka II-divisioonan ItäSuomen lohkosta. Pelaamisen lisäksi 25 parikymppistä pelaajaa opiskelee Savonia-ammattikorkeakoulussa.
McAdams kertoo haluavansa tuoda joukkueen Eurooppaan pelaamaan ja "poimimaan
kulttuuri- ja opiskeluvaihdon hedelmiä". Hänen mukaansa pelaajia halutaan sekä auttaa
ammattilaisiksi että turvata heille koulutus.
Seura etsii parhaillaan pelaajia Yhdysvalloista, ja jopa CHL:n ja ECHL:n kaltaisista farmi
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sarjoista on McAdamsin mukaan ollut kiinnostusta.
Ensi kaudella Salo valmentaa ammattilaisjoukkuetta Yhdysvalloissa, mutta pelaajien
mukana Varkauteen muuttaa omistaja, päävalmentaja ja toiminnanjohtaja McAdams.
TERVEYS
Ensimmäinen keuhkonsiirto lapselle Suomessa (Helsingin Sanomat 18.5.2007)
Suomessa on tehty ensimmäinen keuhkonsiirto nuorelle. Helsingissä lastenklinikalla koettiin historiallinen hetki, kun huhtikuussa
tehtiin onnistuneesti yhdistetty sydämen ja
keuhkojen siirto 14-vuotiaalle nuorelle. Potilas on jo kotiutunut sairaalasta.
Suomessa lasten keuhkonsiirron yleisin syy
on pienten keuhkoverisuonten pysyvä arpeutuminen. Sairaus liittyy tavallisesti sydänlihassairauteen tai synnynnäiseen sydänvikaan.
Ihosyöpien yleistyminen tasaantui

(Kauppalehti 18.4.2007)

Ihosyöpien yleistyminen on tasaantunut.
Toissa vuonna Syöpärekisteriin ilmoitettiin
yhteensä 790 uutta melanoomaa, eli saman
verran kuin edellisenä vuonna.
Ihosyöpien arvioidaan kuitenkin yleistyvän
tulevina vuosina. Jo vuonna 2015 reilusti yli
tuhannen ihmisen uskotaan sairastuvan melanoomaan, ihosyövistä pahalaatuisimpaan.
Väestön vanheneminen selittää osaltaan ihosyöpien yleistymistä.
Tupakat sammuvat parvekkeilla

(Taloussanomat 3.5.2007)

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen uusien ohjeiden mukaan parveketupakointi voidaan kieltää.
Terveysviranomainen voi puuttua parveketupakointiin ja esimerkiksi rajoittaa tai kieltää
tupakoinnin asianomaisella parvekkeella. Laki mahdollistaa kiellon kohdistamisen nimenomaan tupakoitsijaan.
Suomen Kiinteistöliiton mielestä taloyhtiön
mahdollisuudet kieltää tupakointi tavallisten
taloyhtiöiden oleskeluparvekkeilla järjestysmääräysten avulla on vaikeaa. Selkeät oikeuskäytännöt nimittäin puuttuvat. Ei ole
kuitenkaan täysin poissuljettua, että taloyhtiökin voisi kieltää ääritilanteessa parveketupakoinnin, jos terveyshaitta voidaan osoittaa.Häiritsevästä tupakansavusta tulee ensin
ottaa yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään. Lähtökohtana on sopia savusta kärsivän ja tupakoitsijan kesken. Taloyhtiö voi myös esimerkiksi järjestää piha-alueelle sopivia tupakointipaikkoja, kuitenkin riittävän kauaksi lasten
leikkipaikoista.
– Mikäli ongelmaan ei saada yhtiössä ratkaisua, asukkaan on otettava yhteyttä kunnan
terveydensuojeluviranomaiseen.
Viranomainen voi suorittaa taloyhtiössä tarkastuksia ja mittauksia myös tahdonvastaisesti, Kiinteistöliiton päälakimies Anu Kärkkäinen valaisee.
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus on laatinut menettelytapaohjeet yhdessä Suomen Kiinteistöliiton ja Suomen

Isännöintiliiton kanssa. Valmistelussa oli mukana myös Allergia- ja Astmaliitto, Hengitysliitto ja Helsingin kaupungin ympäristökeskus.
Mielenterveyden häiriöt vievät eläkkeelle
nuorena (Helsingin Sanomat 18.4.2007)
Mielenterveyshäiriöiden vuoksi jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle huomattavasti nuorempina kuin muiden syiden takia.
Kuntien eläkevakuutuksen tilastotietojen
mukaan mielenterveysongelmien vuoksi jäädään työkyvyttömyyseläkkeelle keskimäärin
lähes viisi vuotta nuorempana kuin esimerkiksi tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia.
Työkyvyttömyyseläkkeelle jäätiin kunta-alalta viime vuonna keskimäärin 53-vuotiaana.
Vajaa kolmannes viime vuoden reilusta
5.000 tapauksesta johtui mielenterveysongelmista. Mielenterveyden häiriöt olivat tukija liikuntaelinsairauksien jälkeen yleisin työkyvyttömyyseläkkeen syy.
Kaikkiaan kunta-alalta jäi viime vuonna eläkkeelle vajaat 12.000 työntekijää.
Tutkimus: Antibiootteja tulisi välttää

(Suomen Sillan Uutisviikko 9/2007)

Antibiootit saattavat muuttaa ihmisen bakteerikantaa jopa pysyvästi, paljastaa Suomen Akatemian tuore tutkimus. Sen mukaan
turhia antibioottikuureja tulisi välttää, koska
ne lisäävät ihmiselle tauteja aiheuttavien
bakteerien vastustuskykyä antibiooteille.
Tutkimuksessa havaittiin, että viikon kestävä
antibioottikuuri muuttaa ihmisen normaalia
bakteerikantaa pitkäksi aikaa.
Vastustuskykyiset kannat lisääntyvät myös
niillä bakteereilla, joihin antibiootti ei suoranaisesti vaikuta. Tutkimuksessa vastustuskykyisiä bakteereita seurattiin kaksi vuotta.
Suomalaiset jäävät ilman seksilaastaria

(Taloussanomat 27.3.2007)

Kansainvälinen kuluttajatuoteyhtiö Procter &
Gamble ei toistaiseksi aio tuoda seksuaalista
halukkuutta edistävää laastaria Suomeen.
Naisille tarkoitettu laastari on tulossa myyntiin muun muassa Englannissa.
Procter & Gamblesta kerrotaan, että yhtiö ei
aio lähitulevaisuudessa tuoda seksuaalista
halukkuutta edistävää laastaria Suomeen.
Tuote on myynnissä mm. Ranskassa ja Saksassa.
Taloussanomien tavoittama yhtiön edustaja
toivoo kuitenkin, että myöhemmin laastarin
tuonti alkaisi myös Suomeen.
Seksilaastari on saanut myyntiluvan EU:n
alueella. Laastari on tarkoitettu naisille, jotka
kärsivät sukupuolisen halukkuuden häiriöstä.
Kyseessä on reseptilääke.
Laastari erittää ihon läpi testosteronia, joka
parantaa halukkuutta. Laastari kiinnitetään
vyötärön alle alavatsaan.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Lordi toi .mobin Helsinkiin

(Digitoday 10.5.2007)

Helsinki siirtyi maailman ensimmäisenä suurkaupunkina mobi-tunnuksen käyttäjäksi. En-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

simmäiseksi kaavailtu New York sai tehdä tilaa Helsingille, joka valittiin näytöskaupungiksi viimekevään Eurovision laulukilpailuvoiton ansiosta.
Helsingin.mobi-portaali esiteltiin toimittajille
alkuviikosta. Suurelle yleisölle se lanseerataan perjantaina. Palvelun sisällön ovat tuottaneet pääsiassa Kämp Gallerian kaupat.
Toistaiseksi portaalissa on lähinnä eri kauppojen yhteystietoja.
Mobi-verkkotunnukset ovat erityisesti kännyköitä varten suunnattuja sivustoja. Tunnusten myöntämistä hallinnoi mTLD Top Level
Domain, joka tunnetaan paremmin dotMobina. Se on 14 ict-alan toimijan yhteisyritys.
Verkkotunnuksen tukijoihin kuuluvat muun
muassa Ericsson, Google, Microsoft, Nokia,
Samsung, Visa ja Vodafone.
Portaalin teknisesti toteuttaneen Add2Phonen Janne Suokkonen kertoo, että portaali
rakennettiin 15 päivässä.
– Grafiikan määrä on sivuilla sen verran
pientä, että luovaa suunnittelua tarvitaan
vähemmän, Suokkonen kommentoi.
Portaalin näytösluonteisuus pyrittiin ottamaan huomioon ohjelmointivaiheessa. Helsinki.mobi saa täydet pisteet dotMobin testiohjelmasta, joka kertoo kuinka yhteensopiva
sivu on dotMobin suositusten ja vaatimusten
kanssa.
Portaalihankkeen kustannukset jakautuivat
kahden tahon kesken. Helsingin, Espoon,
Vantaan ja Kauniaisen omistama Pääkaupunkiseudun Markkinointi Oy maksoi portaalin teknisen alustan. Nokia vastasi markkinointiponnistuksista. Keskiviikkona maailman
ensimmäisillä suurkaupungille myönnetyillä
mobi-sivuilla oli käyty 5 000 kertaa.
Sähköiset reseptit käyttöön ensi vuonna

(Suomi.fi 2.4.2007)

Laki sähköisestä lääkemääräyksestä on astunut voimaan, Kela kertoo. Ensimmäiset sähköiset reseptit kirjoitetaan kuitenkin vasta
ensi vuonna, kun valtakunnallinen tietojärjestelmä valmistuu.
Sähköisen reseptikeskuksen rakentamisesta
ja ylläpidosta vastaa Kela, joka toimii myös
rekisterinpitäjänä.
Lain mukaan lääkäri tai hammaslääkäri voi
jatkossa laatia reseptin sähköisesti ja siirtää
sen suoraan valtakunnalliseen reseptikeskukseen. Kun potilas menee noutamaan lääkettä, apteekki ottaa yhteyden reseptikeskukseen ja hakee sieltä tiedot potilaalle
määrätystä lääkkeestä. Järjestelmään luodaan myös katseluyhteys, jonka kautta potilas voi katsoa omalta kotikoneeltaan tietoja
hänelle kirjoitetuista resepteistä.
Sähköisiä lääkemääräyksiä voidaan tulevaisuudessa laatia kaikissa terveydenhuollon
yksiköissä ja lääkemääräyksiä voidaan toimittaa kaikista apteekeista. Kelan mukaan
järjestelmä on edistyksellinen, sillä missään
muualla ei ole vielä käytössä keskitettyyn
tietokantaan perustuvaa sähköistä reseptiä.
Sähköisen lääkemääräyksen tavoitteena on
parantaa potilas- ja lääketurvallisuutta sekä
helpottaa lääkkeen määräämistä ja toimittamista. Tavoitteena on, että vuonna 2010 jo
puolet resepteistä olisi sähköisiä.
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Nettiäänestys kaatuu valvontaan

(Digitoday 17.3.2007)

Äänestäminen netin kautta ei toteudu näillä
näkymin. Oikeusministeriön mukaan syy
moiseen on, että kukaan ei pysty valvomaan
äänestystilannetta.
Oikeusministeriössä ei ole vireillä mitään
hanketta nettiäänestyksen toteuttamiseksi.
– Emme ole lämmenneet tällaisen ajatukseen, sanoo vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.
Hänen mukaansa tekniikka ei tuottaisi ongelmia. Sen sijaan Jääskeläinen pitää nettiäänestystä ongelmallisena valvonnan puutteiden takia.
– Haluamme varmistaa jokaisen vaalivapauden ja -salaisuuden. Kun ihmiset äänestävät
kotonaan, mistä tiedämme, kuka äänestää,
painostako joku ja kuka näkee.
Kokonaan nettiäänestys ei ole kuitenkaan
kuopattu. Jääskeläisen mielestä asian vieminen eteenpäin edellyttää luopumista äänestystilanteen valvonnasta.
– Jos hallitus ja eduskunta niin päättävät,
mikäpäs sitten.
Sen sijaan äänestäminen tietokoneen kautta
vaalipaikoilla tekee tuloaan.
Ensi vuoden kunnallisvaaleissa voi tietokoneen avulla äänestää Karkkilassa, Kauniaisissa ja Vihdissä.
Sähköinen äänestys tapahtuu joko ennakkoäänestys- tai vaalipaikalla.
Kokeilun jälkeen eduskunta päättää, laajeneeko tietokoneäänestys muihinkin vaaleihin.
Internet-palvelu varoittaa vaarallisesta säästä Euroopassa (Digitoday 24.3.2007)
Euroopan kansalliset ilmatieteen laitokset
avasivat perjantaina uuden internet-sivun,
joka varoittaa vaarallisesta säästä.
Meteoalarm-sivulla on mukana Suomen lisäksi 20 muuta Euroopan maata.
Sivuilta löytää tietoa, missä Euroopassa tuulee voimakkaasti, sataa rankasti tai pyryttää
runsaasti. Sivuilla kerrotaan myös ukkosista,
sumusta, helteestä ja pakkasesta. Lisäksi
sääriskit koskevat myrskytulvia, metsäpaloja
ja lumivyöryjä.
Sivulla kartan värit ja kuvasymbolit kertovat,
missä päin Eurooppaa sää voi olla vaarallista. Suomen säätä sivuille päivittää Ilmatieteen laitos.
Ilmastomuutoksen on arvioitu lisäävän sään
ääri-ilmiöitä. Ilmatieteen laitoksen mukaan
palvelu hyödyttää erityisesti matkailijoita.
– Ennen ulkomaanmatkalle lähtöä on hyvä
tarkistaa, onko alueelle ennustettu sellaista
säätä, joka pitäisi ottaa huomioon matkaa
suunnitellessa, meteorologi Marja-Liisa Ahtiainen sanoo Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa. www.meteoalarm.eu
Suomi mukaan eurooppalaiseen superkonekimppaan (Digitoday 17.4.2007)
Kuusitoista eurooppalaista maata allekirjoitti
Pacen (the Partnership for Advanced Computing in Europe) perustamiskirjan yhteistyösopimuksen Berliinissä tänään. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa eurooppalaista tiedettä ja suurteholaskentaa sekä varmistaa, että eurooppalaisilla tutkijoilla on

pääsy Euroopan parhaisiin laskentaresursseihin.
Asiasta tiedottaa tieteen tietotekniikan keskus CSC. Pace-hankkeeseen kuuluvat Itävalta, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti,
Italia, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali,
Espanja, Sveitsi, Turkki ja Britannia.
Pacen perustaminen liittyy aloitteeseen, jonka Esfri (European Strategy Forum for Research Infrastructures) jätti Euroopan komissiolle syksyllä. Esfri ehdotti myös, että korkealaatuisille laskennallisen tieteen infrastruktuureille pitäisi varata satojen miljoonien eurojen rahoitus.
CSC edustaa Suomea Pacessa, ja opetusministeriö rahoittaa projektin valmisteluvaihetta. Jatkossa CSC:n superlaskentaympäristöä
ja asiantuntemusta hyödynnetään projektissa.
- Yhteistyö eurooppalaisen suurteholaskennan rakentamisessa on välttämätöntä myös
suomalaisille tutkijoille. Osallistumalla aktiivisesti Pacen toimintaan saamme pääsyn
maailman tehokkaimpiin järjestelmiin, sanoo
Kimmo Koski, CSC:n toimitusjohtaja sekä
Suomen edustaja Pacen johtoryhmässä.
- On tärkeää huomata, että voimme käyttää
Pacen korkeatasoisia laskentaresursseja tehokkaasti vain jos meillä on riittävät kansalliset resurssit. Koska meillä on pitkä perinne
laskennallisen tieteen tukemisessa ja vasta
uusittu suurteholaskentaympäristö, suomalaisilla tutkijoilla on erittäin hyvä mahdollisuus hyötyä tästä yhteistyöstä.
Suomelle neljäs sija informaatioteknologian
vertailussa

(Suomen Sillan uutisviikko 14/2007)

Suomi on World Economic Forumin vertailun
mukaan maailman neljänneksi paras maa informaatio- ja kommunikaatioteknologian soveltajana. Suomen sijoitus parani yhdellä sijalla edellisvuoden viidennestä sijasta.
Vertailun kärkeen nousi ensimmäisen kerran
kaksi sijaa noussut Tanska. Ruotsi nousi toiseksi, ja Singaporen sijoitus laski kolmanneksi. Suomen jälkeen tulivat vahvasti nousseet Sveitsi ja Alankomaat.
Yhdysvallat menetti vertailun kärkipaikan ja
putosi. Kymmenen parhaan soveltajan joukkoon rankattiin myös Islanti, Britannia ja
Norja. Saksa oli 16. sijalla, Itävalta 17. sijalla, Viro 20. sijalla, Irlanti 21. sijalla ja Ranska 23. sijalla. Intia laski 44. sijalle ja Kiina
59. sijalle. Venäjä sijoittui 70. sijalle.
WEF vertaili tutkimuksessa 122 maan tietoja
kansalaisten ja yritysten informaatio- ja
kommunikaatioteknologian käytöstä ja valtion panostuksesta verkkoyhteiskuntaan.
Välimerenmaiden sijoituksia:
Israeli 18. sija
Portugali 28. sija
Espanja 32. sija
Italia 38. sija
Kreikka 48. sija
Turkki 52. sija
Suomi on maailman turvallisin verkkoympäristö (Digitoday 13.3.2007)
Tietoturvayhtiö McAfee on koonnut maailman turvallisimmat ja turvattomimmat verk-
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koympäristöt karttasovellukseen verkossa.
Suomi komeilee tilaston kärjessä kaikkein
turvallisimpana.
McAfeen mukaan Suomessa vain 0,1 prosenttia ylätason verkkotunnuksen alaisista
osoitteista on mahdollisesti haitallisia sivustoja.
Suomessa ylätason verkkotunnus on maatunnus .fi.
Myös muut Pohjoismaat sijoittuvat maailman
kärkeen McAfeen kartalla. Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa riskialttiita sivustoja on 0,2
prosenttia verkkotunnuksista.
Tyynellämerellä sijaitseva Tokelau ei ainakaan tietoturvan suhteen ole varsinainen paratiisisaari. Tokelaun .tk-tunnuksella varustetuista osoitteista peräti 10 prosentissa on
mahdollisesti haitallista sisältöä.
Synkkää tietoturvakolkkaa näyttää olevan
myös Itä-Eurooppa, etenkin Romania (5,6
%), Venäjä (4,5 %) ja Slovakia (3,9 %).
Virokin yltää 2,3 prosentin lukemaan.
McAfeen tietojen pohjana on tutkimus, jossa
kartoitettiin 265 ylätason verkkotunnusta
sen mukaan, kuinka paljon niiden alla olevissa osoitteissa on tietoturvauhkia – kuten
haittaohjelmia ja verkkohuijauksia – sisältäviä sivustoja.
Välimerenmaiden tuloksia:
Kreikka 0.4%
Portugali 0.4%
Turkki 0.5%
Israeli 0.5%
Espanja 0.6%
Italia 1.0%
Sensoriverkko tunnistaa pilaantuneen ruoan

(Digitoday 29.3.2007)

Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan
osastolla on kehitetty tapoja hyödyntää päivittäiseen elinympäristöömme kuuluvia laitteita uudella tavalla. Tuloksena on syntynyt
käyttäjäskenaarioita liittyen esimerkiksi tulevaisuuden avohoitoon, kaupassa asiointiin
sekä henkilökohtaiseen turvallisuuteen.
Ympäristöstään tietoiset laitteet ovat nykyisin kiinteä osa jokapäiväistä elämäämme,
yliopisto muistuttaa. Älykkäät laitteet voivat
sekä tunnistaa että reagoida ympäristössään
oleviin ärsykkeisiin. Hyödyntämällä tätä jo
olemassa olevaa infrastruktuuria ihmisille
voidaan tulevaisuudessa tuottaa monenlaista
lisäarvoa ja -hyötyä.
Oulun yliopiston sähkö- ja tietotekniikan
osaston e-Sense -hankkeessa on suunniteltu
ja tutkittu kuinka lisäarvoa voidaan tuottaa
sensoriverkkoteknologian avulla. Tuloksena
on syntynyt käyttäjäskenaarioita, joilla arvioidaan olevan kaupallista potentiaalia.
Jatkossa esimerkiksi ruokakaupoissa asioiminen voi yliopiston mukaan mullistua. Sensoriverkkoteknologian avulla asiakas voi kaupassa käydessään esimerkiksi välittömästi
tarkistaa, soveltuuko ostettava tuote hänen
dieetti- tai allergiaruokavalioonsa, mikä on
tuotteen alkuperä tai milloin se pilaantuu.
Tulevaisuudessa myös leikkauksen jälkeistä
avohoitoa voidaan tarkemmin koordinoida
sairaalasta. Erilaiset sensoriverkot monitoroivat potilaan paranemista kotioloissa, ja viesti
tilassa tapahtuneista muutoksista välittyy reaaliajassa sairaalaan.

19

Sensoriverkkoteknologian avulla myös tunteiden analysointi on mahdollista. Osa käyttäjäskenaarioista liittyykin tunteiden tunnistamiseen, jonka avulla vanhemmat voivat
esimerkiksi varmistua lapsen turvallisuudesta
koulumatkalla, tai jonka avulla ihmisten turvallisuutta voidaan paremmin valvoa öisessä
joukkoliikenteessä.
- Olennaista kuitenkin on, että ihmisiä palvelevat sensoriverkot eivät tulevaisuudessa aiheuta käyttäjilleen minkäänlaista haittaa, sanoo e-Sense -hankkeen Oulun yliopiston
osuuden projektipäällikkö Jussi Haapola.
Ympäristöstämme löytyy kolmenlaisia ympäristöstä tietoisia sensoriverkkoja, vartalo-,
esine- ja ympäristösensoriverkkoja. Verkkojen sensorisolmuina voivat toimia esimerkiksi
sykemittarit, autojen tietokoneet ja sääasemat.
- Kaikki erilaiset ympäristössämme olevat
sensoriverkot voidaan koota yhden ohjelmistoarkkitehtuurin alle, Haapola kertoo.
- Arkkitehtuuri, josta sensorisolmut sisältävät
sovellukselle olennaisimman osan, mahtuu
kokonaisuudessaan esimerkiksi matkapuhelimen muistiin. Tällöin matkapuhelin toimii
verkkojen välisenä yhdyslinkkinä.
Kuluttaja voi saada eri verkkojen yhdistetyt
palvelut käyttöönsä esimerkiksi matkapuhelimensa välityksellä.
EU:n tasolla sensoriverkkoteknologiaan panostetaan yleisesti, käynnissä on useita aiheeseen liittyviä hankkeita. Hankkeiden
avulla tarkoituksena on nostaa Euroopan
sensoriverkkoteknologiaan liittyvää kilpailukykyä. E-Sense on Euroopan laajuinen, kokonaisuudessaan kymmenen miljoonan euron hanke.
MUUT UUTISET
Eeki Mantere on poissa (Iltalehti 2.5.2007)
Viihdetaiteilija Erik "Eeki" Mantere kuoli maanantai-aamuna Espoon Jorvin sairaalassa.
Hän oli kuollessaan 58-vuotias.
Mantere nousi koko kansan tietoisuuteen
Hullujussi-yhtyeen myötä. Viktor Kalborrek –
hahmo sai suursuosion ja Mantere muistetaan myös Kari Grandi -mainoshahmostaan.
Iskelmälaulajia parodioivalla Viktor Kalborrekilla riitti kysyntää Hullujussin jälkeenkin. Firmojen juhlat, tavaratalokeikat ja muut avajaiset tulivat tutuiksi.
- Takahuoneessa kampasin vesiletin taakse,
tussilla meikit naamaan ja lopuksi vielä kauneuspilkku. Valkoinen sprigi löytyi kirpputorilta 15 markalla. Holle keksi, että nyt tulee
Viktor Kalborrek! Mantere kertoi Iltalehden
haastattelussa vuonna 2000 Kalborrekin synnystä.
- Ja niin aloin puhua sirkustirehtöörimäisesti,
koska rakastan sirkusmaailmaa. Ja koska
olin soittanut kaikenlaista musiikkia, niin tietenkin muistin myös valssien ja tangojen sanoja. Jengi otti meidät tosissaan ja siitä se
lähti. Meitä rakastettiin. Ei se ollut sattumaa,
se oli tähtimerkki!
Ulkosuomalaiset esillä SuomiAreenassa

(Suomen Sillan uutisviikko 14/2007)

tävässä SuomiAreenassa 18. heinäkuuta klo
14.00-15.15 Porissa.
Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlavuoden
tunnus ME! Viittaa nykysuomalaisuuteen kaikessa laajuudessaan: kantaväestön ja vanhojen vähemmistöjen ohella uussuomalaisiin
ja ulkosuomalaisiin. Uus- ja ulkosuomalaistapahtuman tarkoituksena on hahmottaa Suomea ja suomalaisuutta uusista näkökulmista
uus- ja ulkosuomalaissilmin ja samalla keventää itsenäisyysjuhlintaan perinteisesti liittyvää vakavuutta elvyttämällä yhteiskunnallista keskustelua. Foorumiin osallistuu myös
ulkosuomalaisten järjestö Suomi-Seura ry.
Suomi 90 -tapahtumapäivä toteutetaan osana kolmipäiväistä SuomiAreenaa yhteistyössä MTV3n, Porin kaupungin ja Pori Jazzin
kanssa. Tapahtumaa pohjustetaan oikeusministeriön verkkosivustolla www.otakantaa.fi.
Siellä käynnistetään ko. aiheesta keskustelu
toukokuussa. Keskustelusta laaditaan yhteenveto kesäkuussa ja tulokset julkaistaan
foorumissa.
Oheisohjelmana on mm. Ulkosuomalaisetnäyttely Satakunnan museossa.
Kaikkiin on vapaa pääsy  tervetuloa Ravintola Buccon terassille 18.7.
www.suomi90finland.fi
Metropolin miljoonas asukas syntyi tänään
Kätilöopistolla

(Helsingin Sanomat 18.4.2007)

Pääkaupunkiseudun miljoonas asukas syntyi
tänään Helsingissä Kätilöopistolla. Miljoonas
asukas on tyttö, joka syntyi tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kello 1.35. Tyttö painoi
3,05 kiloa ja oli 48 senttimetirä pitkä.
Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten
kaupunginjohtajat päättivät, että tänään
keskiviikkona ensimmäisenä syntynyt vauva
on metropolivauva.
Kaupunkien johto onnittelee vauvaa ja hänen vanhempiaan iltapäivällä. Väkisin ei ensimmäistä vauvaa oteta mediamyllytykseen,
vaan vanhempien suostumus luonnollisesti
tarvitaan.
Virallisesti pääkaupunkiseudun yhteisen väkiluvun odotetaan ylittävän miljoonan tällä
viikolla.
Avioliittojen ja avioerojen määrä laskussa

(Helsingin Sanomat 4.5.2007)

Viime vuonna Suomessa solmittiin 28 236
avioliittoa, mikä on reilut tuhat vähemmän
kuin edellisenä vuonna, kertoo Tilastokeskuksen väestönmuutostiedot. 2000-luvulla
solmittujen avioliittojen määrä on vaihdellut
vuosittain melko voimakkaasti.
Viime vuonna ensimmäisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 29,7 vuotta ja
miesten 32,1 vuotta.
Avioeroon päättyi viime vuonna 13 255 avioliittoa, mikä on runsaat sata vähemmän kuin
vuotta aiemmin. Avioerojen määrä ei ole
juuri vaihdellut viime vuosina.
Parisuhteita rekisteröitiin 191 vuonna 2006.
Näistä 84 oli mies- ja 107 naisparia. Edellisvuonna parisuhteita rekisteröitiin 200. Rekisteröityjen parien eroja oli 30.

Ulkosuomalaiset ja uussuomalaiset -foorumi
järjestetään Pori Jazzin yhteydessä järjestetVenttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Yhä useampi löytää ulkomaalaisen aviopuolison (Helsingin Sanomat 4.5.2007)
Suomalaisten ja ulkomaalaisten väliset avioliitot jatkavat yleistymistään, kirjoittaa sanomalehti Keskisuomalainen.
Liittojen määrä on kasvanut kymmenessä
vuodessa 30 prosenttia. Kaksi vuotta sitten
avioliittoja solmittiin runsaat 3 000, kun
vuonna 1996 niitä oli 700 vähemmän.
Miehet solmivat ulkomaalaisten kanssa avioliittoja hieman naisia enemmän. Vaimot tulevat yleensä Venäjältä, Thaimaasta tai Virosta. Keskisuomalaisen mukaan erityisesti thaimaalaisten vaimojen määrä on kasvanut.
Suomalaiset naiset avioituivat puolestaan
useimmiten brittiläisten, amerikkalaisten ja
turkkilaisten miesten kanssa.
Ahtisaari ehdotti Kosovon itsenäisyyttä turvallisuusneuvostolle

(Helsingin Sanomat 26.3.2007)

YK:n erityislähettiläs Martti Ahtisaari ehdottaa YK:n turvallisuusneuvostolle, että Kosovon maakunnalle taataan itsenäisyys kansainvälisessä valvonnassa. Hän antoi YK:n
turvallisuusneuvostolle selvityksensä Kosovon asemasta virallisesti tänään.
Kahden miljoonan asukkaan Kosovo kuuluu
muodollisesti Serbian maakuntaan, mutta se
on ollut käytännössä YK:n hallinnoima vuonna 1999 päättyneen sodan jälkeen.
Serbia sallisi Kosovolle enintään itsehallinnon. Kosovon albaanienemmistö vaatii kuitenkin tiukasti täysin itsenäisen valtion asemaa.
Kosovon itsenäisyys on Ahtisaaren mielestä
"ainoa toteuttamiskelpoinen vaihtoehto" takaamaan "poliittisesti ja taloudellisesti elinkelpoisen Kosovon".
Ahtisaari välitti viime vuonna Kosovon ja
Serbian välisiä vaikeita neuvotteluja, jotka
päättyivät umpikujaan.
Ahtisaaren suunnitelman mukaan Kosovon
itsenäisyyttä valvoisi tietyn määräajan kansainvälisen yhteisön edustajat. Tätä roolia
on pitkään pedattu Euroopan unionille. EU
valvoisi myös, että Kosovo noudattaa sille
määrättyjä tapoja suojella serbivähemmistön
turvallisuutta ja kulttuuria.
Ahtisaaren on jo pitkään ennakoitu odottavan Kosovolle itsenäisyyttä. Hän on kuitenkin itse välttänyt julkisuudessa sanan "itsenäisyys" käyttöä. Etenkin Serbia on lisäksi
odottanut viimeiseen asti, että Kosovo-ehdotus muuttuisi sille suotuisammaksi.
YK:n turvallisuusneuvostossa suurin osa pysyvistä jäsenistä kannattanee ehdotusta. Venäjä sen sijaan on todennut, että Kosovo-kysymystä ei voi ratkaista niin, että tulos on
Serbialle mahdoton hyväksyä.
Helmikuu tavanomaista kylmempi

(Suomi.fi 1.3.2007)

Helmikuu oli 3-7 astetta tavanomaista kylmempi, Ilmatieteen laitos kertoo. Kylmästä
helmikuusta huolimatta sydäntalvi eli jouluhelmikuu oli tavanomaista leudompi.
Helmikuun keskilämpötila oli maan etelä- ja
länsiosassa 9-15 pakkasastetta. Etelä- ja
lounaisrannikolla sekä saaristossa keskilämpötila oli viiden pakkasasteen molemmin
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puolin. Maan itä- ja pohjoisosassa keskilämpötila oli 15-20 pakkasastetta.
Helmikuussa koettiin kaksi kireää pakkasjaksoa. Helmikuun 6.-9. päivänä lämpötila laski
kolmenkymmenen pakkasasteen alapuolelle
aina Etelä-Suomea myöten. Pakkanen oli napakkaa myös Etelä-Suomen hiihtolomaviikolla. Lämpötila oli tuolloin päivisin koko maassa 10-15 pakkasasteessa ja öisin pakkanen
kiristyi 25 asteen tuntumaan maan eteläosassakin.
Joulu-helmikuun keskilämpötila oli alkutalven
ennätysleutojen säiden takia maan eteläosassa noin kaksi astetta ja maan keskiosassa noin asteen pitkän ajan keskiarvoa leudompi. Keski- ja Pohjois-Lapissa talven keskilämpötila oli tavanomainen.
Maaliskuu ennätyksellisen lämmin

(Suomi.fi 2.4.2007)

Maaliskuun keskilämpötila oli koko maassa
yli kolme astetta keskiarvojen yläpuolella.
Myös maaliskuun aikaisemmat lämpöennätykset rikottiin useaan otteeseen.
Havaintoihin pohjautuvien tilastollisten arvioiden mukaan esimerkiksi Helsingissä maaliskuun keskilämpötila on kohonnut näin korkealle muutaman sadan vuoden välein. Ilmastomalleihin pohjautuvien arvioiden mukaan ilmasto on muuttumassa niin, että yhtä
korkeita lämpötiloja tullaan mittaamaan
muutaman kymmenen vuoden välein.
Maan eteläosasta lumipeite hupeni vesisateiden myötä maaliskuun puoliväliin mennessä,
mutta pohjoisessa lumipeite vielä kasvoi paikoin. Hanget olivat Kainuussa ja Lapissa
kuun lopussa vielä 50-80 senttimetrin paksuiset.
Maaliskuun sademäärät vaihtelivat 10-70
millimetrin välillä. Suurimmat sademäärät
kertyivät Oulun lääniin ja Etelä-Lappiin, missä sadetta kertyi keskimääräiseen verrattuna
paikoin jopa kaksinkertaisesti. Muualla sademäärät jäivät jonkin verran keskiarvon alapuolelle.
Ryhmävalitus tulee voimaan

(Suomi.fi 28.2.2007)

Ryhmävalitus tulee voimaan torstaina, Kuluttajavirasto kertoo. Viraston mukaan ryhmävalitus parantaa kuluttajien oikeussuojaa
merkittävästi.
Ryhmävalitusta voidaan käyttää tilanteissa,
joissa suurella joukolla kuluttajia on saman
yrityksen kanssa samaa asiaa koskeva kiista.
Ryhmävalitus sopii esimerkiksi tapauksiin,
joissa useat kuluttajat ovat ostaneet yritykseltä tuotteen, jossa on sama suunnittelutai valmistusvirhe.
Ryhmävalituksen laittaa vireille kuluttajaasiamies, joka tekee valitsemastaan tapauksesta hakemuksen kuluttajariitalautakuntaan.
Hakemuksessa
kuluttaja-asiamies
määrittelee sen kuluttajaryhmän, jota hakemus koskee.
Kuluttajaryhmän jäseniä ei kuitenkaan tarvitse yksilöidä niin tarkasti, että heidät mainittaisiin nimeltä. Kuluttajariitalautakunnan annettua suosituksensa, kuluttaja-asiamies
avustaa ryhmän jäseniä suosituksen toimeenpanossa.

Pääkaupunkiseudun väkiluku nousee lähiaikoina miljoonaan

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2007)

Pääkaupunkiseudun väkiluku saavuttaa pian
miljoonan asukkaan rajan. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten asukkaita oli
tammikuun lopussa yhteensä 998 313.
Tilastokeskus julkaisee torstaina väkilukutilaston helmikuun osalta. Sen mukaan miljoonan rajan ylittymiseen voi mennä vielä viikko
tai kaksi.
Pääkaupunkiseudun kuolleisuus on ollut jonkin verran korkeampi viime vuoden alkujaksoon verrattuna.
Euroviisut näkyy myös kolikoissa

(Taloussanomat 29.3.2007)

Suomen Euroviisu-isännyyttä juhlistetaan jopa uudessa kolikkosarjassa, jonka Rahapaja
julkaisee huhtikuussa pääsiäisen jälkeen.
Euroviisukolikkojen lisäksi rahasarjaan kuuluu Erkki Vainion suunnittelema Eurovision
laulukilpailu -mitali.
Sarjassa ovat kaikki Suomen vuoden 2007
eurokolikot, joita on kahdeksan kappaletta.
Kahden euron kolikkona mukana on maaliskuussa julkaistu Rooman sopimuksen erikoisraha, jota on lyöty 1,4 miljoonaa.
Tuotetta valmistetaan enimmillään 20 000
kappaleen sarjana. Rahapaja julkaisee kolikkosarjan Ylen kanssa 10. huhtikuuta.
Ravintolat savuttomiksi kesäkuun alussa

(Suomi.fi 22.3.2007)

Uusi tupakkalaki tulee voimaan kesäkuun
alussa ja sen myötä ravintolat muuttuvat savuttomiksi, sosiaali- ja terveysministeriö
muistuttaa.
Lain muutoksen jälkeen ravintolatyöntekijät
ovat yhdenvertaisessa asemassa muiden
työntekijöiden kanssa, sillä uusi laki suojaa
myös heitä tahattomalta altistumiselta tupakansavulle. Kaikki muut työntekijät suojattiin
tupakkalailla vuonna 1995, jolloin tupakointi
kiellettiin kaikilla työpaikoilla ravintoloita ja
hotellihuoneita lukuun ottamatta.
Uuteen lakiin sisältyy kahden vuoden siirtymäsäännös niille ravintoloille, jotka ovat järjestäneet tupakoiville asiakkaille tarkoitetut
tarjoilutilat niin, ettei tupakansavu kulkeudu
savullisen tarjoilutilan alueelta muualle. Siirtymäaikaa ei saa automaattisesti, vaan sitä
on haettava kunnan tupakkalain toimeenpanoa valvovalta viranomaiselta.
Ravintola voi uuden lain mukaan järjestää
asiakkailleen tupakointitilat ravintolan sisätiloihin. Tilaa saa käyttää vain tupakointiin, eikä sinne saa tarjoilla ruokaa tai juomaa.
Ravintola voi järjestää tupakointimahdollisuuden myös ulos. Silloin on huolehdittava
siitä, ettei tupakansavu kulkeudu ravintolan
sisätiloihin.
Lisätietoa uudesta tupakkalaista
www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tervh/thedi/t
upakkainfo.htx
Ennakkosuosikki nappasi pajatson MM-tittelin (Taloussanomat 2.4.2007)
Pajatson MM 2007 -kisojen finaali pelattiin
sunnuntaina Helsingissä. Voiton vei Vantaan
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aluemestari ja finaalin ennakkosuosikki Jukka-Pekka Kumpulainen.
Hopealle pääsi Kouvolan aluekarsintojen finalisti Aimo Koski. Venäläinen Evgeny Boytsov pelasi itsensä kolmannelle sijalle.
Pajatson maailmanmestaruuskisojen alkukarsintaan osallistui kaikkiaan 8000 pelaajaa.
Heistä 200 eteni aluemestaruuskilpailuihin,
joista parhaat kymmenen valittiin finaaliin.
Finaaliin osallistuivat myös kansainvälisen
sarjan kaksi parasta pelaajaa ja mestaruutta
puolustanut Christen Romness.
Mestaruuden napannut Kumpulainen kertoo
harjoitelleensa yli 10 000 harjoituslyönnillä.
Voittaja palkittiin matkalla maailman ympäri.
Pajatson MM-kisat ovat RAY:n järjestämä tapahtuma. Seuraavasta mestaruudesta pelataan vuonna 2009.
Suomi-matkailu räjähti kasvuun

(Taloussanomat 12.3.2007)

Suomessa yöpyi viime vuonna enemmän ulkomaisia turisteja kuin koskaan ennen. Kasvua kertyi MEK:n tilastojen mukaan kymmenkunta prosenttia.
Matkailun edistämiskeskus MEK kertoo Rajahaastattelututkimuksen listanneen rekisteröimättömiä yöpymisiä yli 18 miljoonaa. Kasvua
edellisvuoteen oli näiden ennakkotietojen
mukaan 8,4 prosenttia.
Rekisteröityjen yöpymisten osalta kasvu oli
lähes 12 prosenttia ja ensimmäisen kerran
rikottiin viiden miljoonan raja.
Kaiken kaikkiaan ulkomaalaisten yöpymisiä
oli viime vuonna yli 23 miljoonaa. Kasvua oli
lähes kaksi miljoonaa, mikä tarkoittaa yhdeksää prosenttia.
MEK:n mukaan viime vuonna saavutettiin jo
tälle vuodelle 2007 asetettu tavoitetaso.
Matkailun lopulliset kasvuluvut voivat poiketa muutaman prosentin suuntaan tai toiseen.
Fiskarsin ruukille matkailupalkinto

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2007)
Fiskarsin ruukki Pohjassa on voittanut kansainvälisen, kestävän kehityksen matkailun
pääpalkinnon. Ensimmäistä kertaa jaettu
The Royal Destination Award for Sustainable
Tourism -palkinto jaettiin kestävän matkailun
konferenssissa Skotlannissa. Ehdolla oli 20
kohdetta Euroopasta.
Fiskarsin valintaa perusteltiin sillä, että kuollut ruukki on herätetty henkiin ja kestävän
kehityksen periaatteet on pidetty mielessä,
kun paikasta on tehty turistikohde.
Fiskarsin konsepti, jossa käsityöläiset työskentelevät ja asuvat paikkakunnalla, on
osoittautunut toimivaksi.
www.fiskarsvillage.fi
ELLE bongasi savolaismökin

(Taloussanomat 10.4.2007)

Naistenlehti ELLEn brittipainos listaa maailman parhaat lomakohteet rauhaa kaipaaville. Listauksessa komeilee savolainen hirsimökki muun muassa madagaskarilaisen,
mexicolaisen ja pohjoisitalialaisen lomakylän
rinnalla.
Lehden bongaamaa mökkiä Salahminjärvellä
vuokraa Sininen Helmi. ELLEn jutussa joukko
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matkustamisen ammattilaisia vinkkaa parhaita lomakohteita rauhaa kaipaaville matkailijoille.
– Meillä oli asiakkaita Englannista, ja matkatoimiston kautta tuli tieto, että he olivat olleet hyvin tyytyväisiä. Yllättäen lehti otti yhteyttä, ja kysyi voivatko he tulla käymään ja
kuvaamaan, yrittäjä Kaija Ruotsalainen kertoo.
Salahminjärvellä lomailee brittituristien lisäksi venäläisiä matkailijoita.
Entä onko ELLEn palstatilasta hyötyä?
– Mukavaa palaute ainakin on. Toukokuussa
tänne tulee taas käymään journalisti Englannista, esittelemme aluetta laajemmin. On
mielenkiintoista, että he ovat löytäneet alueen: yleensä ulkomaalaiset matkustajat menevät etelään tai Lappiin, Ruotsalainen sanoo.
Salahminjärveltä matkailijat tahtovat luonnonrauhaa.
– Uskon, että jatkossa tulee enemmänkin
stressaantunutta porukkaa, joka haluaa vilskeestä yksinkertaiseen rauhaan. Englantilaismatkailijat eivät kaipaa vilkkaita aktiviteetteja. Rauhallista retkeilyä järvellä, ratsastusta
kyllä. Osa porukasta vain on, eivät halua mitään toimintaa. Venäläismatkailijoista isompi
osa haluaa täpinää.
Jääkausi vetää Suomeen

(Taloussanomat 3.4.2007)
Lappi, varaudu saksalaisturistien virtaan!
Kun Saksan ykkösnäyttelijätär Veronica Ferres intoilee Pohjois-Suomen ihanuudesta, on
sillä suurempi mainosvoima kuin Matkailun
edistämiskeskus voisi miljoonillakaan voittaa.
Ferres oli ryhmineen vuosi sitten Oulun tienoilla kuvaamassa jännityselokuvaa Jääkauden loppu, joka esitettiin vastikään Saksan
televisiossa.
Suomi-kuvaa kirkastetaan Vom Ende der Eiszeit -elokuvalla nerokkaammin kuin yksikään
markkinointi-Manu olisi osannut suunnitella.
Koko puolentoista tunnin elokuvassa ei käy
kertaakaan ilmi, että ollaan Suomessa. Filmaamiseen vain tarvittiin jäinen maisema, ja
sellainen löytyi Lapista.
Kuitenkin Ferres hehkutti Suomea avoimesti
kaikissa haastatteluissaan. Ihannoitu näyttelijä istui niin aamu- kuin iltatelevision ohjelmissa ja juoksutti saksalaisten silmiin kuuden viikon kuvauskauden Perämeren rannalla.
– Olot olivat yksinkertaiset, luonto mahtavaa
ja ihmiset omaperäisiä.
Ferres oli Suomessa pienen tyttärensä kanssa.
– Näimme napapiirillä poroja ja olimme keskellä ihan erämaata. Upeaa!
Elokuva pohjautuu Horst Bieberin kirjaan
Schnee im Dezember.
Hän esittää jännityselokuvassa poliisia, joka
löytää meren jäähän jäätyneen siskonsa ruumiin. Elokuvassa on mystinen tunnelma ja
kiehtova musiikki. Ferres ajelee Perämeren
rannalla rallia saksalaistekstisessä Polizei-autossa, ja vaikka elokuva on kuvattu Suomessa, kaduilla on saksankieliset kyltit.
Vasta loppusekunneilla selviää, onko siskon
murhannut Ferresin vai siskon oma mies.

British Airways hukkaa eniten matkalaukkuja

(Helsingin Sanomat 4.4.2007)

British Airways (BA) hukkasi viime vuonna
eurooppalaisista lentoyhtiöstä eniten matkustajien matkatavaroita. Brittiyhtiö oli Euroopan lentoyhtiöiden järjestön AEA:n 24
lentoyhtiöstä pahnan pohjimmainen.
Tuhatta matkatavaraa kohden British Airways hukkasi 23 matkalaukkua.
Suurista lentoyhtiöistä Lufthansa, Air France,
Alitalia ja KLM kadottivat seuraavaksi eniten
laukkuja. Tuhatta matkatavaraa kohden keskimäärin 21 päätyi teille tietämättömille.
British Airways syyttää matkalaukkujen hävikistä tiukentuneita turvamääräyksiä.
Yhä useampi lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella (Suomen Sillan Uutisviikko 16/2007)
Suomalaislapsista enää kuusi kymmenestä
syntyy naimisissa oleville vanhemmille. Yhä
useampi lapsi syntyy avoliitossa oleville vanhemmille ja yksinhuoltajaäideille, ilmenee
tuoreesta tutkimuksesta.
Avoliitto on kuitenkin usein väliaikainen perhemuoto. Osa vanhemmista avioituu lapsen
syntymän jälkeen.. Yhä useamman lapsen
vanhemmat asuvat kuitenkin erillään. Lapsiperheissä avoliitot rikkoutuvat kaksi kertaa
useammin kuin avioliitot.
Vuonna 2005 kaksi kolmesta suomalaislapsesta asui molempien vanhempiensa kanssa
ilman sisar- tai velipuolia. Uusperheessä asui
joka kymmenes teini-ikäinen.
Melkein kaikki suomalaislapset ovat kotihoidossa ensimmäisen ikävuotensa ajan, mutta
kolme vuotta täyttäneistä kaksi kolmasosaa
on päivähoidossa.
Esiopetukseen osallistuivat vuonna 2006 lähes kaikki kuusivuotiaat. Ensimmäisen luokan oppilaista neljä kymmenestä osallistui
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan
vuonna 2005.
Peruskoulun päättävistä pojista noin puolet
jatkaa lukioon ja puolet ammatilliseen koulutukseen, ja tytöistä kaksi kolmesta jatkaa lukiossa.
Noin viisi prosenttia peruskoulun päättäneistä ei jatka välittömästi tutkintoon johtavassa
koulutuksessa.
Lapsiperheiden toimeentuloerot ovat säilyneet lähes ennallaan.
Pienituloisimpien lapsiperheiden menoista
noin puolet kuluu ruokaan, asumiseen ja
vaatteisiin.
Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen ja Stakesin tekemästä Suomalainen lapsi-julkaisusta,
jossa kuvataan lasten elinoloja.
Suurlähetystöt luopuvat suomalaiskokeista

(Taloussanomat 15.4.2007)

Venäjä tulee olemaan ainoa maa, jonka lähetystön keittiöhenkilökunta tulee Suomesta.
Tämä johtuu turvallisuussyistä.
Suomen ulkoasianministeriö on siirtymässä
ulkomailla paikallisten kokkien käyttöön. Ministeriö ei enää lähetä Suomesta suurlähetystöihin suomalaista keittiöhenkilökuntaa.
Lähetystöt on määrätty säästösyistä käyttämään paikallisia kokkeja.
Pienistä edustustoista ministeriö aikoo poistaa koko keittiömestarin vakanssin. Niin sa-
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nottu kevyt hallintorakenne on tullut voimaan Singaporen, Rabatin ja Abu Dabin
suurlähetystöissä. Ministeriö aikoo muuttaa
muutkin pienet edustustot ennen pitkää kokittomiksi.
Ulkoasianministeriön henkilöstöyksikön päällikkö Antti Rytövuori laskee, että pienten
edustustojen kannattaa suosia ostopalveluita.
– Täyspäiväisen kokin työt ovat menneet
pienissä edustustoissa lähinnä suurlähettilään ja tämän perheen ruokien valmistukseen. Viikossa edustustilaisuuksissa voi olla
vain yksi viikossa.
Suomalaisen ruokakulttuurin puolesta esitti
tänä viikkona vetoomuksen nimekäs vaikuttajajoukko. Yksi allekirjoittaja on EU-asiantuntija ja diplomaattikutsujen vakiokasvo Esko Antola.
Antola pitää ministeriön kokkilinjauksia takapakkina Suomi-kuvan kirkastamisen kannalta. Suurlähetystöt toimivat näyteikkunoita
Suomeen. Nyt häviää tärkeä väylä näyttää
suomalaista osaamista.
– Suomalainen ruoka pitäisi nähdä kulttuurivientinä.
Ulkoasianministeriön Rytövuori puolustautuu
sanomalla, ettei mikään muu maa kuin Suomi ole lähettänyt asemamaasta kokkia. Suomessa on tässä valinnut jostain syystä pitkä
perinne. Kansainvälinen käytäntö on, että
suurlähettiläs valitsee keittiömestarin.
– Voi tietysti kysyä, miten tärkeä asia ulkopolitiikan hoidossa on se, että ruoka on suomalaisen kokin laittama.
Suomen suurlähetystöt haluavat edelleen
tehdä ulkomailla tunnetuksi suomalaista ruokaa. Ulkoministeriö laatii paikallisille kokeille
kurssitusta ja opettaa suomalaisen keittiön
perusasioita. Karjalan piirakat kuuluvat
muun muassa lähetystöjen edustuspöytiin.
– Mutta minkälainen on suomalainen edustusruoka. Helposti tulee mieleen mäti ja
graavilohi, mutta ovat ne varsinaista suomalaista ruokaa. Ne ovat lähellä ruotsalaista ja
venäläistä keittiötä, Rytövuori ihmettelee.
Suomalaisten kokkien osuus on vähentynyt
ulkomailla niin, että enää kymmenessä suurlähetystö tulee asemamaasta. Suurlähettilään tai pääkonsulin isännöimiä edustustoja
on lähes sata.
Ulkoasiainministeriö pitää muutosten takarajana vuotta 2011. Tuohon mennessä lähes
kaikissa lähetystöissä on paikallinen kokki.
– Venäjä tulee olemaan ainoa paikka, jossa
pidämme suomalaisen henkilökunnan. Tämä
johtuu turvallisuustekijöistä, Rytövuori kertoo.
Kokkien lisäksi toinen ammattikunta, jonka
lähettäminen asemamaasta loppuu, ovat sisäköt.
Tutkimus: Suomalaiset Euroopan toiseksi
onnellisin kansa

(Helsingin Sanomat 17.4.2007)

Suomalaiset ovat tuoreen tutkimuksen mukaan Euroopan toiseksi onnellisin kansa, heti
tanskalaisten jälkeen. Välimeren alueen
maat sen sijaan jäivät tutkimuksessa pahnanpohjimmaisiksi.
Tanskalaiset saivat kymppiin päättyvällä onnellisuusindeksillä luvun 8,31, kun suomalaiset saivat tuloksen 8,05. Kolmantena olivat
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irlantilaiset luvulla 7,98, neljäntenä ruotsalaiset (7,84) ja viidentenä hollantilaiset (7,78).
Surkeimmin menestyivät italialaiset (6,27),
portugalilaiset (6,53) ja kreikkalaiset (6,79).
Selvityksen tehneiden Cambridgen yliopiston
tutkijoiden mukaan toimiva yhteiskunta on
yksi keskeisimmistä onnellisuuden lähteistä:
"Parhaiten
sijoittuneissa
yhteiskunnissa
myös luotettiin eniten maan hallituksen, lakien ja toisten kansalaisten toimintaan. Tämä
osoittaa sen, että luottamus on erittäin, erittäin tärkeää", analysoi tutkimusta johtanut
Luisa Corrado.
Tanska ja Suomi menestyivät tutkimuksessa
hyvin, vaikka mailla on perinteisesti ollut
korkeat itsemurhaluvut. Itsemurhat ovat kuitenkin vähentyneet kummassakin maassa.
Toisaalta tutkijat huomauttivat, että alkoholista johtuvat kuolemantapaukset Suomessa
ovat kasvussa.
Tutkimusta varten haastateltiin liki 20 000
ihmistä viidessätoista EU-maassa vuonna
2004.
Lisätietoja
http://www.admin.cam.ac.uk/news/dp/2007
041701
Suomalaiset ovat tutkitusti optimistisia

(Kauppalehti 11.5.2007)

Suomalaiset suhtautuvat tulevaisuuteen kansainvälisesti vertaillen optimistisesti. Tuoreessa RISC Monitor -tutkimuksessa kolme
neljästä suomalaisesta ilmoitti olevansa toiveikas.
Pelot näyttävät samalla lieventyneen. Eniten
pelätään oman tai perheenjäsenten terveyden menettämistä, rikollisuutta ja väkivaltaa
sekä työpaikkojen pakoa halpatuotantomaihin.
Tutkimuksen mukaan työ on suomalaisille
tärkeää. Kun muissa EU-maissa työstä haetaan lähinnä taloudellista turvaa, Suomessa
työ merkitsee vahvasti myös itsensä toteuttamista. Oman työn hedelmiä arvostetaan,
sillä valtaosa pitää kotimaisia tuotteita ja
palveluita ulkomaisia parempana. Enemmistö suomalaisista, 77 prosenttia, on erittäin
tai melko tyytyväinen työhönsä.
Tutkimuksen perusteella suomalaisia ei voi
kuvailla erityisen dynaamisiksi, sillä RISCin
jaottelussa valtaosa kuuluu vakiintuneisiin ja
mukavuudenhaluisiin. Kilpailunhalu on kuitenkin kääntynyt nousuun.
Marketing Radarin tekemään tutkimukseen
osallistui noin 4 000 yli 15-vuotiasta suomalaista.
Suomi on äideille seitsemänneksi paras maa

(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2007)

Pelastakaa lapset -järjestön tutkimuksen
mukaan Suomi on äideille maailman seitsemänneksi paras maa. Listan kärjessä on
Ruotsi. Jaetulla toisella sijalla ovat Islanti ja
Norja. Suomen edellä jaetulla neljännellä tilalla ovat Uusi-Seelanti, Australia ja Tanska.
Kärkitiloille yltäneissä maissa äitien ja lasten
terveys on korkealla tasolla, ja maat menestyvät myös koulutus- ja taloustilastoissa.
Viimeisille sijoille tutkimuksessa jäivät Niger,
Sierra Leone ja Jemen.

Viimeisten kymmenen valtion joukkoon
sijoittuneista maista vain Jemen on Saharan
eteläpuolisen Afrikan ulkopuolella.
Pelastakaa lapset -järjestön mukaan äitien
tilannetta voidaan parantaa tehokkaimmin
tarjoamalla heille mahdollisuus koulutukseen, taloudellista tukea sekä terveydenhoitoa.
Nyt kahdeksannen kerran järjestetyssä Mother's Index -tutkimuksessa oli mukana 140
valtiota.
Suomalainen on maailmanluokan purkanmäystäjä (Taloussanomat 24.4.2007)
Nyt on löytynyt suomalaisten osaamisalue:
purkan jauhanta. Tuoreen selvityksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta mäystää
purukumia. Erityisiä purukumin suurkuluttajia ovat naiset ja nuoret.
Tutkimuksen mukaan peräti 42 prosenttia
syö purukumia päivittäin, ja käyttäjistä 67
prosenttia suosii Jenkkiä.
Leafin referoiman tutkimuksen mukaan purkan jauhannan suurimmat syyt löytyvät syyhygieniasta. Halutaan huolehtia hampaiden
hyvinvoinnista ja peittää pahan hajuista hengitystä.
Purkkakansan aivot toiminevat myös poikkeuksellisen vilkkaasti. Jokunen aika sitten
julkistettiin näet amerikkalaistutkimus, jonka
mukaan purkan syönti parantaa keskittymiskykyä ja vilkastuttaa aivojen toimintaa.
Mieleen ei jäänyt, oliko aivotutkimus purukumiyhtiön sponsoroima.
Suomi johtaa amerikkalaista lehdistönvapausvertailua

(Suomen Sillan Uutisviikko 19/2007)

Suomessa lehdistönvapaus on parhaimmalla
tolalla 195 maan vertailussa, arvioi amerikkalainen Freedom House -järjestö. Neljä
muuta kärkipaikkaa menevät muille Pohjoismaille. Listan viimeinen on Pohjois-Korea.
Järjestö varoitti lehdistönvapauden kaventuneen viime vuonna monessa maassa. Ongelmia on mm. entisen Neuvostoliiton alueella.
Muun muassa Kiina, Vietnam ja Iran jatkoivat toimittajien vangitsemisia ja rajoittivat
internetin toimintaa.
Järjestön mukaan 195 tutkitusta maasta 74
oli "vapaita" ja 63 "ei-vapaita".
Ilmaisunvapauden tilasta voidaan vetää
myös johtopäätöksiä demokratian tilasta
Muumit halutaan pois Mäkkäristä

(Taloussanomat 4.4.2007)

Uutinen McDonald'sin yhteistyöstä Muumibrändin kanssa on poikinut jo adressin kampanjaa vastaan. Muumit pois mäkkäreistä –
adressissa paheksutaan Muumien valjastamista amerikkalaisen jättiyhtiön palvelukseen.
Taloussanomat.fi kertoi tiistaina McDonald'sin aloittavan neliviikkoisen yhteistyön
Muumi-brändin kanssa. Hahmot liitetään
osaksi hampurilaisketjun Happy Meal –aterioita.
Kampanja on saanut monet Muumien ystävät takajaloilleen. Tiistai-iltana kampanjaa
vastaan perustettiin jopa adressi.
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Myös Taloussanomien nettisivulla on käyty
asiasta kiivasta keskustelua. Taloussanomat
myös kysyi tiistaina verkkosivuillaan, sopivatko lukijoiden mielestä Muumit McDonald's
brändiksi.
Vastaajista jopa 81,2 prosenttia sanoi ei.
Kyllä-vastauksia kyselyyn tuli 18,8 prosenttia.
Adressi.com -nettisivulla sijaitseva adressi
toivoo, että Muumi-kampanja perutaan ja että hahmojen käyttöä harkitaan jatkossa tarkemmin.
– Tuskin Tove Jansson toivoi ihan tätä luodessaan näitä meille monille rakkaita hahmojaan, sanotaan adressissa.
Helsinki-Vantaa seitsemättä kertaa maailman
lentoasemien parhaimmistoon

(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2007)

Matkustajat ovat valinneet Helsinki-Vantaan
yhdeksi maailman parhaimmista lentoasemista matkustajien tyytyväisyyttä mittaavassa maailmanlaajuisessa ASQ-tutkimuksessa
(Airport Service Quality). Helsinki-Vantaa sijoittui oman kokoluokkansa maailman kolmanneksi parhaaksi ja kaikkien kokoluokkien
Euroopan kolmanneksi parhaaksi lentoasemaksi. Sijoitus on sama kuin edellisenä
vuonna.
Tiedot ilmenevät ACI:n (Airports Council International) 12. Maaliskuuta julkaisemasta
vuoden 2006 matkustajatutkimuksesta. Helsinki-Vantaa valittiin nyt seitsemättä kertaa
maailman parhaimpien lentoasemien joukkoon.
ASQ-tutkimuksessa matkustajia pyydetään
arvioimaan yli 30:tä lentoasemien palvelun
laatua mittavaa osa-aluetta. Asiakastyytyväisyyden tärkeimpiä tekijöitä ovat mm. lentoaseman yleinen viihtyisyys, henkilökunnan
kohteliaisuus, terminaalitilojen siisteys, turvallisuuden tunne sekä odotustilat.
Vuonna 2006 toteutettuun vertailuun osallistui yli 90 lentoasemaa, joilla haastateltiin
200.000 matkustajaa eri puolilta maailmaa.
Euroviisut saavat Postin erikoisleiman

(Taloussanomat 18.4.2007)

Suomen Posti ottaa euroviisujen ajaksi käyttöönsä erikoisleiman.
Erikoisleima on käytössä 1.–13. toukokuuta.
Leiman kuvassa on kilpailun tapahtumapaikka, Helsingin Hartwall-arena. Leimassa lukee
päivämäärän lisäksi: Eurovision Song Contest 2007 Helsinki Finland Helsingfors.
Leiman saa lähetyksiinsä pudottamalla kirjeet ja kortit Helsingissä Postin vanhan pääkonttorin erikoislaatikkoon. Euroviisujen erikoisleiman voi myös tilata Suomen Postista.
Erikoisleiman on suunnitellut Jukka Talari.
Aino ja Eetu suosituimmat etunimet

(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2007)
Aino ja Eetu ovat vuonna 2006 syntyneiden
lasten suosituimmat etunimet.
Ainon sai ensimmäiseksi nimekseen 442 tyttöä ja Eetu annettiin etunimeksi 491 pojalle.
Ainon jälkeen suosituimmat tyttöjen ensimmäiset etunimet viime vuonna olivat Emma,
Sara, Ella ja Venla. Pojille useimmin annetut
etunimet Eetun lisäksi olivat Veeti, Aleksi,
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Elias ja Joona. Kaikista tyttöjen saamista nimistä viisi suosituinta olivat Maria, Emilia,
Sofia, Aino ja Olivia. Viisi suosituinta poikien
nimeä oli Juhani, Johannes, Mikael, Matias ja
Olavi.
Ruotsinkielisten tyttöjen suosituin ensimmäinen etunimi oli jälleen Emma, joka oli suosituin myös kolmena edellisenä vuonna. Poikien nimistä suurin suosikki oli Emil, joka on
ollut suosituin nimi jo viisi vuotta. Emman
sai nimekseen 41 tyttöä ja Emilin 45 poikaa.
Emman jälkeen suosituimmat tyttöjen etunimet olivat Emilia, Elin, Julia ja Ida. Pojille
annettiin Emilin lisäksi ensimmäiseksi etunimeksi useimmin Axel, William, Alexander ja
Anton.
Ruotsinkielisten tyttöjen kaikista etunimistä
viisi suosituinta olivat Maria, Sofia, Emilia,
Elisabeth ja Alexandra. Pojilla viisi suosituinta nimeä olivat Alexander, Erik, Johannes,
Emil ja Karl.
Tiedot perustuvat 60.003 viime vuonna nimen saaneen lapsen tietoihin. Nimen sai
29.417 tyttöä ja 30.586 poikaa. Suomenkielisiä heistä oli 54.159 ja ruotsinkielisiä 3.468.
Lisää nimitilastoja on Väestörekisterikeskuksen verkkosivuilla www.vrk.fi.
Eurojuna vie Varsovasta meren alitse Helsinkiin (Taloussanomat 12.3.2007)
Puola ja Liettua ovat antaneet vauhtia ajanmukaiselle eurojunalle, jolla voisi porhaltaa
ensi vuosikymmenen puolivälissä jopa kuudessa tunnissa Varsovasta Tallinnaan.
Puolan ja Liettuan kuljetusministerien allekirjoittama aiesopimus käynnistää maiden sosialismin ajalta peräisin olevan raideleveyden
muutostyöt euromittaan.
EU:n mittavaan raideliikenneohjelmaan sisältyy lisäksi kunnianhimoinen suunnitelma
ulottaa Rail Baltica myöhemmin merenalaista
tunnelia pitkin Helsinkiin asti. Eurojunan
päätepisteeksi on kaavalitu Berliiniä.
Liikenneasiantuntijoiden mukaan arviolta 65
miljardia euroa maksava Rail Baltica -rata
parantaisi merkittävällä tavalla Suomen asemaa Euroopassa.
Suomalaiset kahvin juojien kärkeä

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2007)
Suomalaiset ovat säilyttäneet ykköstilansa
kahvin kulutuksen kärkimaana.
Suomalaiset juovat vuodessa kahvia 9,8 kiloa eli 20 puolen kilon kahvipakettia henkeä
kohden. Kahvikupeiksi muutettuna määrä
tarkoittaa sitä, että jokainen yli 15-vuotias
suomalainen juo päivässä noin kolme kuppia
kahvia.
Suomalaisten kahvinkulutus on pysynyt
maailman ennätystasolla kolmisen vuotta.
Suomalaisten paahtimoiden toimitukset kasvoivat viime vuonna neljä prosenttia ja vienti
kasvoi 17 prosenttia. Viro oli tärkein paahdetun kahvin vientimaa, ja sitä seurasivat Venäjä, Ruotsi, Liettua ja Kanada.
Kaikki maapallon eliölajit kootaan valtavaan
"elämänkirjaan"

(Helsingin Sanomat 10.5.2007)

Internetiin on tekeillä valtavan laaja kaikki
maapallon tunnetut eliölajit kattava "elämän-

kirja", The Encyclopedia of Life. Yli kymmenen vuotta kestävän projektin on tarkoitus
koota sivustolle yksityiskohtaisia tietoja kaikista 1,8 miljoonasta eläin- ja kasvilajista,
jotka tällä hetkellä tunnetaan.
Asiantuntijoiden avustuksella koottava sivusto sisältää lajeista myös valokuvia, videoita,
ääntä ja karttoja.
Wikipedia-tyyliseksi kaavaillun kaikille avoimen sivuston perustaminen tulee maksamaan noin 74 miljoonaa euroa. Hankkeen
taustalla on useita maineikkaita yliopistoja ja
luonnonhistoriallisia museoita.
Valtavasta tietokannasta uskotaan olevan
apua muun muassa koulutuksessa ja lajien
suojelussa.
"Tämä tarjoaa arvokasta tietoa elollisen
luonnon monimuotoisuudesta ja suojelusta
kaikille, kaikkialla ja koska tahansa", hehkuttaa projektia johtava James Edwards valtavaa hanketta.
Tietokantaan haalitaan alkuvaiheessa tietoja
jo olemassa olevista tietokannoista. Ensimmäiseksi tiedot saadaan kerättyä eläin- ja
kasvilajeista, myöhemmin "elämänkirjaan" lisätään sienet, mikrobit ja fossiilit.
Jatkossa ensyklopedian tekijöillä riittää työsarkaa, sillä tiedemiehet arvioivat maapallolla elävän 5-100 miljoonaa eliölajia.
Saksalaisyhtye teki Kimi Räikköselle ylistyslaulun (Suomen Sillan uutisviikko 14/2007)
"Et saa minua kiinni / otan paalupaikan /
saatpa nähdä / annan sieluni."
Näin tunnelmoi saksalainen discorockyhtye
The Smu kappaleensa The Iceman
kertosäkeessä. Kappale on omistettu Kimi
"Jäämies"
Räikköselle,
Michael
Schumacherin seuraajalle Ferrarilla.
Kaksivuotiaan
kölniläisyhtyeen
jäsenet
päättivät tehdä Räikkösestä laulun, koska
Kimi on heidän mielestään sopiva seuraaja
Schumacherille. The Iceman -kappale on
mukana
The
Smun
debyyttialbumilla
DiscoRock.
Räikkösen viisiminuuttisesta ylistyslaulusta
voi kuunnella reilun minuutin yhtyeen
nettisivuilta www.thesmu.com
Superfastin työntekijä
kreikkalaisvarustamolta

hakee

korvauksia

(Helsingin Sanomat 17.4.2007)
Superfast Ferries -lautalla työskennellyt
Heikki Nurmi hakee Helsingin käräjäoikeudessa
kreikkalaisvarustamolta
yhteensä
38.000 euron korvauksia saamatta jääneistä
sairausvakuutuspäivärahoista sekä palkasta.
Myymälänhoitajana työskennellyt Nurmi jäi
sairastuttuaan 2005 kokonaan ilman sairauspäivärahoja. Varustamo maksoi hänelle 120
päivän palkan, mutta sen jälkeen ei mitään.
Päästäkseen Suomen sosiaaliturvan piiriin,
Nurmi irtisanoutui ja vaatii sen vuoksi varustamolta 12 kuukauden palkkaa vastaavaa
summaa.
Korvausjutun käsittely alkoi tiistaina Helsingin käräjäoikeudessa. Todistajana kuultu
kansaneläkelaitoksen juristi kertoi setvineensä tapausta kaksi vuotta. Kela pommitti
kreikkalaisviranomaisia kysymyksin ja vaatimuksin, mutta Kreikasta ei herunut missään
vaiheessa euroakaan sairauspäivärahoja.
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Asiaa yritettiin selvittää myös EU:n tasolla ja
Kreikan kaupallista merenkulusta vastaavasta ministeriöstä. Juristin mukaan selvitykset
osoittivat, ettei Nurmea ole vakuutettu Kreikan sosiaaliturvajärjestelmään.
Varustamon asianajaja kiisti korvauskanteen
ja sanoi varustamon hoitaneen vakuutusmaksut. Varustamon henkilöstöpäällikköä
kuullaan oikeudessa torstaina.
Helsingin käräjäoikeuden ratkaisu kiinnostaa
satoja Superfastin työntekijöitä. Sillä saattaa
olla vaikutusta myös muihin vastaaviin kiistoihin. Myös Saksassa käydään oikeutta Superfastia ja kreikkalaisvarustamoa vastaan.
Kreikkalaisvarustamon kolme Itämeren laivaa siirtyivät 2006 Tallinkin omistukseen.
Santorinin läheisyydessä karille ajanut suomalaisvalmisteinen risteilyalus upposi

(Helsingin Sanomat 5. ja 6.4.2007)

Suomessa rakennettu risteilyalus Sea Diamond ajoi karille Kreikan vesillä.
Sea Diamond -alus ajoi karille torstaina lähellä Santorinin saarta Egeanmerellä ja upposi perjantaiaamuna. Laivalla olleista lähes
1.600 ihmisestä saatiin kahta matkustajaa
lukuun ottamatta kaikki pelastettua karille
ajon jälkeen torstaina illalla.
Matkustajat olivat ilmeisesti ulkomaisia turisteja pääosin Yhdysvalloista ja Euroopasta.
Ulkoministeriön tietojen mukaan aluksella ei
ole suomalaisia.
Viranomaisten mukaan kateissa olevat ovat
ranskalaisia turisteja, 45-vuotias mies ja hänen 16-vuotias tyttärensä.
143 metriä pitkä, 1986 Suomessa valmistunut alus liikennöi aiemmin Itämerellä Birka
Princess –nimisenä.
Ruotsin televisio kuvasi sillä suosittua Varustamo-sarjaa.
Ruokapalsta
Sähköpostissa on pyörinyt reseptivaihto kiertokirje. Tässä tiedotteen toimittajan resepti
anto tästä kiertokirjeestä:
Pikamunkit
4 ½ dl vehnäjauhoja
½ dl sokeria
½ tl suolaa
2 tl leivinjauhetta
3 tl kardemummaa
2 dl maitoa
1 muna
½ dl sulatettua voita tai margariinia
Kypsentämiseen: öljyä
Pintaan: sokeria tai tomusokeria
Sekoita kuivat aineet.
Lisää maito, muna, ja sulatettu rasva.
Sekoita taikina tasaiseksi.
Kuumenna öljy.
Nostele taikina nokareina kahden lusikan
avulla öljyyn kypsymään.
Valuta ensin rasva talouspaperiin ja sokeroi
munkit.
Suklaakakku
1dl tummaa kaakaota
2 1/2 dl maitoa tai soijamaitoa tai vettä
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1 1/2 dl sokeria
Kiehauta näistä paksuhko suklaaseos ja anna jäähtyä
125 g margariinia
1 1/2 dl sokeria
2 munaa
1 1/2 rkl aitoa vaniljasokeria
4 dl vehnäjauhoja
1 1/2 tl leivinjauhetta
Vaahdota rasva ja sokeri, lisää munat ja vaniljasokeri. Sekoita leivinjauhe vehnäjauhoihin ja lisää vuorotellen suklaaseoksen kanssa sekoita hyvin.
Kaada taikina voideltuun vuokaan ja paista
175 asteessa noin tunti.
Hanna-tädin kakut
3 dl sokeria
1 ½ dl kermaa
2 tl leivinjauhetta
200 g voita
5 dl vehnäjauhoja
1 ½ dl perunajauhoja
Sokeri ja voi vaahdotetaan, muut aineet lisätään.
Kylmään joksikin ajaksi ennen leipomista.
Tee pötkö ja leikkaa siitä paloja, jotka pyörität ja painat litteiksi. 180oC 10 – 12 min.
Voit laittaa väliin lakka-persikka yms. hilloa.
Rapeat vohvelit
2
2
2
2
1
1
1

dl kermaa
dl kivennäisvettä
munaa
dl vehnäjauhoja
tl leivinjauhetta
tl suolaa
rkl sokeria

Vaahdota kerma. Vatkaa munat kevyeksi
vaahdoksi.
Lisää kivennäisvesi ja keskenään sekoitetut
kuivat aineet.
Paista vohveliraudalle.
Kokeilukeittiön pasha
2 tlk maitorahkaa
1,5 dl kermaa
1 muna
1 – 2 rkl sokeria
1 tl vanilliinisokeria
1 dl rusinoita
½ - 1 pss mantelirouhetta
½ dl sekahedelmäpaloja tai sukaattia
Vatkaa kerma vaahdoksi. Sekoita rahkan
joukkoon muut ainekset, viimeksi kermavaahto.
Kaada seos valumaan suodatinpaperilla vuorattuun kahvinsuodattimeen, pienehköön siivilään, reiälliseen saviruukkuun tai muottiin
kylmällä vedellä kastellun sideharson päälle.
Nosta kankaan reunat seoksen päälle. Anna
valua seuraavaan päivään.
Kumoa pasha tarjolle. Koristele hedelmillä.
Tarjoa jälkiruokana tai kahvin tai teen kanssa sellaisenaan tai vehnäsen päällä. Valutta-

maton pashaseos sopii hyvin piirakan tai
torttupohjan täytteeksi.
Perinteisen pashan ohjeita on useita. Ainesuhteet ja valmistustapa vaihtelevat. Kokeilukeittiön pashaohjeesta on pyritty saamaan
perinteisiä kevyempi. Voi on jätetty kokonaan pois, kerman ja sokerin osuutta on vähennetty. Valmistustapa on kehitelty mahdollisimman yksinkertaiseksi.

Toimitus surffaili Internetissä

Suolaisen piirakan ohje

Koululaisille suunnattu verkko-ohjelma on
avattu Aleksis Kiven romaanista Seitsemän
veljestä. www.seitsemanveljesta.net

100 g rasvaa
2 dl vehnäjauhoja
1 dl perunamuusijauhoa
1/2 dl vettä
Aineet sekoitetaan keskenään. Levitetään
piirasvuoan pohjalle ja reunoille.
Toimii hyvin kaikissa suolaisissa piirakoissa;
esim. jauheliha, tonnikala tai broileri.
Ulkosuomalaisen niksinurkka
Tällä kertaa tiedotteen toimituskunta etsi
niksejä internetistä ja tässä etsinnän tulosta:
- Pohjaanpalanut kattila lähtee puhtaaksi
näin: laita kattilanpohjalle muutama desi
vettä ja ripaus pyykkipulveria. Sitten kattila liedelle ja kiehumaan, palanut mönjä irtoaa ilman lihasvoimaa!
- Jäikö sitruunasta puristettua mehua jäljelle, etkä tarvitse sitä lähiaikoina? Pakasta
sitruunamehu jääpalakuutioissa. Sieltä sitä voi sulattaa tarvittavan määrän tai laittaa vaikka vesi/mehukannuun tai booliin
makua ja kylmyyttä antamaan!
- Jääpalakuutioissa on hyvä pakastaa itse
tehdyt vauvan soseet! Kun ovat jäätyneet,
irrota ja laita pakasterasiaan. Sieltä sitten
on helppo sulattaa tarvittava määrä.
- Vedenkeittimellä saa nopeutettua ison vesimäärän (esim. pastan keitinvesi) kiehumista. Laita kattilan pohjalle vähän vettä
ja kattila liedelle. Keitä myös vedenkeittimellä vettä. Kun vedenkeitin on kuumentanut veden kiehuvaksi, kattilassakin jo
vesi kiehuu. Sitten vain kiehuva vesi keittimestä kattilaan ja pastat kypsymään!
- Jos sinua risoo se, että mies kyllä vei roskat, muttei koskaan vaivaudu hakemaan
uutta pussia tilalle, laita roskiksen pohjalle
muutamia pusseja valmiiksi odottamaan
ja vaikkei mies niitäkään muista/tajua
laittaa, niin ainakin ne ovat itselläsi heti
siinä käden ulottuvilla.
- Voi käyttää myös kaupasta saatavia
rullalla olevia roskapusseja. Laita koko
rulla ämpärin pohjalle ja siitä eka pussi
käyttöön. Kun roskiksen lähtee viemään,
se tulee katkaista ensin rullasta. Samalla
tulee laitettua uusi pussi tilalle tai sitten
vedät
perässäsi
koko
rullallista
roskapusseja! Jopa mies oppii.
- Kun ruokakermaa kuluu vain liraus ja loppu uhkaa jäädä happanemaan jääkaapin
perälle, ylimääräinen kannattaa laittaa
jääpalapussissa tai -muotissa pakkaseen.
Siitä on helppo napata esim. kastikkeeseen haluamansa määrä eikä kärsi pakkasesta yhtään.
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www.suomikauppa.fi:stä
löytyy
kaikkea
mahdollista ruisjauhosta salmiakkiin ja Fazerin siniseen.
YTV:n reittiopas ehdottaa reittejä kahden
valitsemasi paikan välillä käyttäen pääkaupunkiseudun joukkoliikennettä.
http://aikataulut.ytv.fi/reittiopas/fi/

Easyfinnish on uusi, ilmainen verkkokurssi
suomea vieraana kielenä opiskeleville.
Kurssin suomen kielen opetusosiosta vastaavat YLE Oppiminen ja tiede sekä Finn Lectura. www.yle.fi/easyfinnish
Suomen ilmanlaatua voi nyt seurata reaaliaikaisesti uuden, valtakunnallisen verkkopalvelun avulla. Palvelu kokoaa yhteen eri mittaajien tuottaman tiedon Suomessa ennennäkemättömällä tavalla. Kaikille avoin, ilmainen
verkkopalvelu on julkistettu osoitteessa
www.ilmanlaatu.fi
Rasmus on valtakunnallinen rasismin ja
muukalaispelon vastaista työtä ja monikulttuurisuutta ja ihmisoikeuksia edistävien tahojen ja toimijoiden verkosto, jonka koordinoijana ja sihteeristönä toimii Ihmisoikeusliitto. www.rasmus.fi
Palveluhakemisto
Vuokralle tarjotaan
Halkidikiilla Haniotin keskustassa, meren
rannalla, vuokrataan kaksi täysin kalustettua
kesäasuntoa. Asunnot ovat samassa pihapiirissä.
Ajalla 1.4. - 31.10.2007. (Vuokraus myös lyhyemmäksi ajaksi sopii).
Asunnoissa on yhdistetty olohuone-keittiö,
makuuhuone, suihku-wc ja kaksi parveketta.
Lisätietoja:
54m: Satu Vuorinen
panagoudis@yahoo.gr puh. 2310 841136
64m: Asta Koskela-Dimitriou
andreasdimitriadis1071@yahoo.gr puh 2310
344454
Hammaslääkäri Yannis Koutsouridis
Kivelis 2 ja Delfon 37 kulmauksessa
(bussipysäkki: Kivelia, bussit 7 ja 39)
Puh. 2310–854482
Yksityisvastaanotto avoinna arkisin klo 9–13
ja 17.30–21, hätätapauksissa sovi tapaamisesta (kännykkä: 6972-649143)
Kielet: kreikka, englanti ja auttavasti suomi
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2007. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
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Tapahtumakalenteri
3.6.

Food for Good ruokafestivaalit Aretsoun rannalla
Pyhän Kolminaisuuden päivä
Läntisessä kirkossa määrättiin vuonna 1334, että helluntain jälkeistä sunnuntaita vietetään Pyhän Kolminaisuuden
juhlana. Pyhäpäivän sanomassa kiteytyy kirkon opetus Jumalan kolmiyhteisyydestä. Pyhän Kolminaisuuden päivä
on uskontunnustuksen päivä. Päivän aiempi nimitys oli
kolminaisuudenpäivä, nimi vaihdettiin vuoden 2000 uudistuksessa.

4.6.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä
Päivää on vietetty vuodesta 1942 alkaen. Lippujuhlapäivänä jaetaan kunniamerkkejä ja ylennyksiä. Päivä on sama
kuin Mannerheimin syntymäpäivä 4. kesäkuuta 1867.
Vastaavaa päivää vietettiin 16. toukokuuta vuoden 1918
sisällissodan päättymisen muistoksi aina vuoteen 1940
talvisodan päättäneeseen Moskovan rauhaan saakka.

21.6

Kesäpäivänseisaus
Kesäpäivänseisaus on pohjoisella pallonpuoliskolla vuoden
pisin päivä, ja sijoittuu joka vuosi välille 20.–22. kesäkuuta. Aurinko paistaa kohtisuoraan taivaalta Kravun kääntöpiirillä. Aurinko on pohjoisimmillaan vuotuisessa liikkeessään eli Auringon deklinaatio on suurimmillaan. Kesäpäivänseisauksen jälkeen yö alkaa taas pidentyä.

23.6

6.7

8.7

Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä. Seuran
johtokunta vetäytyy kesälomalle.
Johannes Kastajan syntymän muistoksi vietetty juhla. Juhannuksen alkuperäisiä nimiä olivat muun muassa vakkajuhla ja Ukon juhla. Sana juhannus juontuu Johannes
Kastajasta. Juhannus on ollut myös tärkeä hedelmällisyysjuhla. Ilmeisesti juhannusta on vietetty niin ihmisten, kuin
peltojen ja karjankin hedelmällisyyden lisäämiseksi. Juhannuksena on ollut suotuisa aika hedelmälliselle yhdynnälle. Suomessa juhannus on myös Suomen lipun päivä ja
virallinen liputuspäivä. Suomen lippua juhlitaan
liputtamalla Suomen lipun päivänä, joka myös on sama
20. päivän ja 26. päivän välinen lauantai ja juhannuspäivä. 1920-luvulla alettiin vastaitsenäistyneessä maassamme kiinnittää huomiota kansallislipun käyttöön ja suunnitella liputuspäiviä. Vuonna 1926 järjestettiin sen ajan
julkkiksille kiertokysely sopivimmasta Suomen lipun juhlapäivästä, joka ei saisi olla poliittisesti värittynyt. Kirjailija
Maila Talvion ehdotus juhannuspäivästä voitti. Viralliseksi
liputuspäiväksi juhannus tuli vuonna 1934.
Eino Leinon päivä, runon ja suven päivä
Kansallisrunoilijamme Eino Leinon vaiherikasta elämää ja
laajaa kirjallista tuotantoa juhlitaan 6. heinäkuuta hänen
syntymäpäivänään, joka tunnetaan myös runon ja suven
päivänä. Se on ollut virallinen liputuspäivä vuodesta 1992,
ja merkittiin kalenteriin kokkolalaisen kirjallisuudenystävän aloitteesta. Tuottelias Eino Leino (1878 - 1926) oli
suomalaisen kirjallisuuden ja kirjallisen elämän mittaamattoman arvokas uudistaja ja väkevimpiä lyyrisiä kykyjämme kautta aikain. Hänen rakastetut runonsa avaavat
henkeäsalpaavan näköalan suomalaiseen kansansieluun.
Apostolien päivä
Jo varhain keskiajalla on vietetty apostolien Pietarin ja
Paavalin päivää heidän marttyyrikuolemansa muistoksi
(29.6.). Heidät surmattiin perimätiedon mukaan Roomassa keisari Neron toimeenpanemissa vainoissa vuonna 67.
Kun apostolien päivät Ruotsi-Suomessa poistettiin vuonna
1772, myös Pietarin ja Paavalin päivä erillisenä pyhänä
lakkasi. Sittemmin sen tekstit on sijoitettu tähän sunnuntaihin. Nykyisin tänä sunnuntaina (6. sunnuntai helluntaista) muistellaan kaikkia apostoleja.
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22.7

Kirkastussunnuntai
Kirkastussunnuntaita on vietetty Ruotsissa ja Suomessa jo
1500-luvulta lähtien 7. kolminaisuudenpäivän jälkeisenä
sunnuntaina (nykyisin 8. sunnuntai helluntaista). Kristuksen kirkastuminen oli hänen elämänsä taitekohta. Päivää
vietetään Kristuksen kirkastumisen (Matt. 17: 1-8) muistoksi.

27.7

Unikeonpäivä
Unikeonpäivä 27. heinäkuuta on vanha kristillinen merkkipäivä, jolla muistettiin seitsemää Efesoksen marttyyria.
Legendan mukaan nuorukaiset pakenivat 200-luvulla kristittyjä vainonnutta keisari Deciusta luolaan, ja heräsivät
vasta 200 vuotta myöhemmin. Päivä on ollut Hemminkin
virsikirjan kalenterissa vuodelta 1652, mutta lienee Suomessa vietetty jo keskiajalla. Näkyvimmin sitä vietetään
Naantalissa, jossa herätetään joku julkisuuden henkilö.
1800-luvulla se oli myös perhejuhla: pisimpään nukkunutta perheenjäsentä kiusoiteltiin unikeoksi. Vuoden unikeko
on Naantalissa vierasvenesatamassa klo 7 vietettävä perinne. Perinne on alkanut jo 1800-luvulla. Uskottiin, että
viimeisenä vuoteeseen jäänyt on koko vuoden unikeko ja
laiskin.

18-24.7 Naistenviikko
Naistenviikko (ruots. fruntimmersveckan) on seitsemän
päivän ajanjakso 18.–24.7., jolloin almanakassa on vain
naisten nimiä. Naistenviikko alkoi muotoutua, kun keskiajalla vietettiin kahden naispyhimyksen, Pyhän Maria
Magdalenan ja Kristina-neitsyen, merkkipäiviä samalla viikolla. Vähitellen viikolle nimettiin myös muita naisten päiviä: 1600-luvulla Saara ja myöhemmin Marketan päivä
siirtyivät samalle viikolle. Olga tuli 1868 Apollinaarin tilalle
ja vuonna 1929 Fredrikin tilalle tulivat Riika ja Rieti, jotka
syrjäytti vuonna 1950 Riikka. Kansanperinteessä naistenviikkoa pidetään hyvin sateisena, ja sateisuutta kuvataan
monilla sananparsilla. Kustaa Vilkunan mukaan syy sateeseen laitettiin kunkin nimipäivänviettäjän tiliin, ja syntyi
kaikenlaisia sanalaskuja, esimerkiksi "Mataleena itköö
mielellään" tai "Reeta pissii pirahuttaa".
15.8
Syyskuu

Neitsyt Marian taivaaseen astumisen päivä,
pyhäpäivä Kreikassa
Seuran johtokunta palaa lomalta
Suomi-koulu alkaa, tarkistakaa päivämäärä vielä
Suomi-koulun opettajilta.
Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous
syyskuun alussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

10–11.9 Ulkosuomalaisparlamentin täysistunto
Ulkosuomalaisparlamentin istunto pidetään Helsingissä
Finlandia-talossa.
23.9

Syyspäiväntasaus
Syyspäiväntasaus on 22. syyskuuta tai 23. syyskuuta. Silloin aika auringonnoususta auringonlaskuun on 12 tuntia
koko maapallolla. Aurinko on zeniitissä päiväntasaajalla ja
zeniittiasema siirtyy pohjoiselta eteläiselle pallonpuoliskolle.

30.9

Mikkelinpäivä
Mikkelinpäivä on alun perin arkkienkeli Mikaelin päivä 29.
syyskuuta, mutta nykyisin päivä on omistettu kaikille enkeleille. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuodessa päivä on 29. syyskuuta tai sen jälkeinen sunnuntai.

1.10

Syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen, klo.
20.00 paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.
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