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Koko Kreikka oli lumimyrskyn kourissa, lunta
tuli todella paljon joka puolella: Etelä-Kreikassa, Pohjois-Kreikassa ja saarilla. Ateenassa, Rodoksella ja Kreetalla. Mutta ei Thessalonikissa.
Lapseni kuuntelivat innoissaan viime lauantain sääennustetta jossa luvattiin seuraavaksi päiväksi lumisadetta. Mutta lunta ei tullut.
Lapset olivat todella pettyneitä.
Harmi, sillä itsellänikin on lunta jopa ikävä…
mutta toisaalta taas ihan hyvä.
Kreikassa 1 cm lumipeite tarkoittaa sitä, että
koulut ovat kiinni ja liikenne sekaisin. Toisaalta ihan ymmärrettävää, eiväthän kreikkalaiset ole tottuneet lumeen. Mutta, mitä
vanhempien pitää tehdä kun koulut eri syistä
ovat vähän väliä kiinni ja lapset sen verran
pieniä, ettei heitä voi jättää kotiin yksin?
Meidän perheessä tilanne helpottui pari
vuotta sitten, kun appivanhempani muuttivat
160 km päästä samaan kaupunkiin. Nyt on
minne lapset jättää. Mutta näin ei ole kaikilla, ei edes täysin kreikkalaisilla perheillä.
Nyt on sitten sairasteltu kaikki Kreikassa liikkuvat virukset ja muut tarttuvat taudit! Ensin
molemmat tytöt vuoronperään petin pohjalla
pariin otteeseen, ja sen jälkeen minä ja vaimoni, myös pariin otteeseen. Nyt, kohta 4
viikon rumban jälkeen, alkaa pikkuhiljaa näkyä ”valoa tunnelissa”.

Kuvassa keilailukilpailun parhaimmistoa (vasemmalta): Anthi Lioti, Alexander Grönvall, Marko
Suomalainen, Nikos Brezas, Jaana Karhunen ja Roulis Vlahopoulos.
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Ulkoministeriö 90 vuotta

Kansalaisuusilmoitus tehtävä
toukokuun loppuun mennessä
Kaksoiskansalaisuuden salliva Suomen
kansalaisuuslaki tuli voimaan 1.6.2003.
Siitä lähtien entinen Suomen kansalainen on voinut saada Suomen kansalaisuuden ilmoituksesta, jos on menettänyt
sen esimerkiksi saadessaan hakemuksesta toisen maan kansalaisuuden. Myös
entisen ja nykyisen Suomen kansalaisen
jälkeläinen on voinut saada Suomen
kansalaisuuden ilmoituksesta, vaikka hänellä ei kansalaisuutta koskaan olisi ollut.
Ilmoitukselle on määräaika ja se on
pantava vireille viimeistään 31.5.2008.
Ilmoitus on tuolloin viimeistään jätettävä
Suomen edustustoon. Ilmoituksen aikaraja on ehdoton ja sen jälkeen Suomen kansalaisuuden saaminen on entisille Suomen kansalaisille ja heidän jälkeläisilleen paljon vaikeampaa.
On luultavaa, että ilmoitukset ruuhkautuvat aikarajan lähestyessä. Siksi on viisasta panna ilmoitus vireille hyvissä
ajoin. Ilmoituksen käsittelyä nopeuttaa,
jos omat ja perheen tiedot Suomen väestötietojärjestelmässä ovat ajan tasalla.
Tietonsa voi tarkistaa kotikunnan maistraatista www.maistraatti.fi tai Vaasan
maistraatin Pietarsaaren palveluyksiköstä.
Lisätietoja kansalaisuusilmoituksesta ja
sen
tekemisestä
on
Internetissä
www.migri.fi -sivuston kohdassa ”Kansalaisuus”. Lisätietoja saa myös SuomiSeurasta.
Kansalaisuusilmoitusmaksu on 240 euroa, sotalapsilta ja perheenjäseniltä 100
euroa. Sotaveteraanit ja sotalapset saavat menettämänsä Suomen kansalaisuuden takaisin maksutta.
Kansalaisuusilmoitus tehdään ulkomailla
Suomen edustustoon. Suomi-Seuran
neuvontapalvelu neuvoo kansalaisuusilmoituksen tekoon liittyvissä asioissa.
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Seuran toiminta pyörähti käyntiin vuosittaisella keilailukilpailulla ja siitä muutaman viikon jälkeen pidetyllä yleiskokouksella.
Molemmissa oli yllättävän vähän osanottajia!
Toivoisin, että seuramme järjestämissä tapahtumissa olisi suurempi osanotto.
Meitä on vähän, mutta niin on kiva toimintakin VÄHÄSTÄ KIINNI. Vaikka seura kuinka
järjestäisi tapahtumia, eivät ne ole kivoja,
jos niissä on paikalla vain järjestäjät.
Jokaisessa seuramme yleiskokouksessa on
aina, kaikkien jäsenten taholta, pyydetty, että seuran tapahtumia jatketaan. On kuitenkin turhauttavaa järjestää mitään, jos jäseniä ei tule paikalle.
Tapahtumia on jo karsittu siten, ettei yhden
kuukauden aikana olisi yhtä tapahtumaa
enempää. On tietenkin ymmärrettävää ettei
kaikki voi aina ottaa osaa kaikkeen. Mutta
jos edes muutamaan tapahtumaan…
Maaliskuun kuukausitapahtumassa, kiinalaisessa ravintola Hong Kongissa oli puolestaan
ihan mukava osanotto, ja antoi taas voimaa
uskoa, että tapahtumia ei järjestetä ”turhaan”.
Kreikassa seurojen toimintaa valvovat lääninhallitukset. Thessalonikin lääninhallitus
pyysikin tämän vuoden alussa seuraamme
toimittamaan erilaisia papereita lääninhallitukseen ja seuramme oli, vaikka voittoa tavoittelematon, hankittava ALV-numero. Johtokunta on hoitanut asioita ”kulissien takaa”
ja kaikki alkaa olla pikkuhiljaa kunnossa. Nyt
voimme seurana hakea toimintaamme apurahoja myös Kreikasta. Johtokunta on ottanutkin tehtäväkseen selvittää miltä eri tahoilta Kreikasta meillä olisi mahdollisuus hakea
apurahoja.
Toivon kaikille lukijoille oikein hyvää alkanutta kevättä, missä sitten olettekin!

mailla, samalla kun ulkomaalaiset yritykset
ovat tuoneet toimintojaan Suomeen.
Kansainvälistyminen näkyy ihmisten lisääntyneenä liikkuvuutena. Suomesta mennään ja
Suomeen tullaan työtehtäviin, opiskelemaan,
eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat
maasta toiseen jokaisessa elämänkaarensa
vaiheessa.
Te, suomalaiset maailmalla, olette keskeisessä asemassa vaikuttamassa siihen, millainen
kuva Suomesta muodostuu. Riippumatta siitä, oletteko asettuneet ulkomaille pysyvästi
vai määräajaksi, te kaikki teette tärkeää työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä.
Te myös välitätte Suomeen ulkomailla saamianne vaikutteita ja rikastutatte näin suomalaisuutta. Teidän tekemänne työ ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia.
Suomelle on tärkeää, että teidän ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät.
Kaikki te elätte, työskentelette ja toimitte
kansallisina vähemmistöinä nykyisissä asuinmaissanne. Toivon, että voitte tässä ominaisuudessa kertoa kokemuksistanne Suomelle,
joka on yhä varsin yhtenäisen kulttuurin
maa hyvin pienine etnisine vähemmistöineen
– mutta vääjäämättä muuttumassa yhä monikulttuurisemmaksi. Te tunnette sen voiman ja mahdollisuudet, joita taustaltaan erilaiset ihmiset voivat yhteiskunnalle antaa.
Meillä Suomessa voisi olla siitä opittavaa.
Lämmin tervehdykseni Suomen 90. itsenäisyyspäivänä!

Marko Suomalainen

Thessalonikin vapaassa kreikkalaisevankelisessa kirkossa pidettiin adventtijumalanpalvelus 1.12.2007. Tilaisuudesta vastasi Rodoksen turistipappi Antti Wuoltee ja kanttorina toimii Kaisa Nuorala.
Adventtikirkko toteutettiin yhteistyönä Pireuksen Merimieskirkon kanssa.

puheenjohtaja

Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys
Tasavallan presidentti Tarja Halonen kunnioitti ulkosuomalaisia Suomi-Seuraan Suomen
itsenäisyyspäivänä toimittamallaan tervehdyksellä joka julkaistaan myös ohessa.
Ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2007
Kuluvana vuotena vietämme Suomen itsenäisyyden 90-vuotisjuhlaa. Voimme olla ylpeitä siitä, että pohjoinen, lähtökohdiltaan
hyvin köyhä maamme on vuosikymmenien
kuluessa kehittynyt sitkeällä työllä pohjoismaiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, joka selviää kovassakin kansainvälisessä kilpailussa.
Suomalaisten on syytä olla myös kiitollisia
sotiemme veteraanisukupolvelle, joka puolusti itsenäisyyttämme ja jälleenrakensi maatamme.
Tänä päivänä Suomi on osa yhä kansainvälisempää maailmaa. Olemme jäsenenä Euroopan unionissa ja aktiivisesti mukana kansainvälisissä järjestöissä, kuten Yhdistyneiden
kansakuntien toiminnassa. Kuluneiden vuosikymmenien aikana myös talouselämämme
on kansainvälistynyt. Suomalaiset yritykset
ovat lisänneet ja laajentaneet toimiaan ulko-

Tarja Halonen

Tasavallan presidentti

Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat
Thessalonikin Suomi-koulun joulujuhlat pidettiin sunnuntaina 16.12 Suomi-koulun tiloissa.
Juhla alkoi yhteislaululla ”Joulupuu on rakennettu” ja sen aikana leikkiryhmäläiset koristelivat kuusta. Anu-opettajamme toivotti
meidät tervetulleiksi ja juhla voi alkaa!
Leikkiryhmä esitti joulurunon ja – laululeikin
Anun johdolla ja yleisö kiitti mahtavilla aplodeilla.

Koulun nuoret loistivat kyvyillään jo harjoituksissa – erityisesti Stefania (huonokuuloinen mummo) nauratti eläytymisellään. EUtontuksi pyrkivä Elisabet ei saanut lopulta
päästönormit täyttävää työsuhdeporoaan,
joten Aleksi-joulupukin tonttumäärä ei lisääntynyt tänä vuonna. Joulupukki oli roolissaan niin eläytynyt, että leikkiryhmän Sofia
pisti poruksi, eikä suostunut istumaan edes
samassa tilassa pukin kanssa! Sketsissä oli
hauskoja sanaleikkejä ja komiikkaa, joka
nostatti juhlan tunnelmaa.

Seuran ja jäsenten toimintaa
Adventtikirkko 1.12.2007

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran pikkujoulut
Seuran perinteiset pikkujoulut toteutettiin
sunnuntaina 9.12.2006 tavernassa “1901”
Thessalonikissa.
Virallisen ohjelman aloitti seuran puheenjohtaja Marko Suomalainen lyhyellä puheella.
Puheiden jälkeen oli aika pikkujouluohjelman
jonka juontajana tänä vuonna toimi teologianopiskelija Jaakko Olkinuora.
Glögin ja pipareiden nautiskelua seurasi ohjelmassa muutama leikkimielinen yleisökisa
ja älyjumppaa tietokilpailun muodossa.
Ilta huipentui vielä joulupukin saapumiseen
Suomen Lapista.
Lopuksi nautittiin ateria hyvässä seurassa.
Paikalle oli saapunut mukava määrä Suomen
ystäviä läheltä ja kaukaa. Läsnä olivat myös
Thessalonikin kunniakonsuli Ioannis Kasazis
ja Thessalonikin kaupungin neuvonantaja
herra Aspadsidis.
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Seuraavassa esityksessä halusimme yleisön
mukaan: Arianna, Matilda, Axu, Jaakko ja
Niko kysyivät juhlayleisöltä ”mikä joulussa
on ihanaa?” ja yleisö osasi hyvin vuorosanansa (jaettu äideille ja isille ennen juhlan
alkua) vastaajana.
Opettajan johdattamina 1.-3.luokkalaiset olivat ottaneet tietoisen riskin vaativan joulunäytelmän ”Matka joulun taloon” esittämisessä. Näytelmää oli pohjustettu erilaisilla
kirjallisillakin töillä (joululehden tekemistä)
mutta silti...täytyy tunnustaa että opelta oli
välillä usko loppua niinä lukuisina lauantaiaamuina, kun poro juoksi päämäärättömänä
pitkin salia, aputonttu unohti auttaa oikeassa
kohdassa, musiikki alkoi soittaa ”tikuna ja
takuna” yhtäkkiä (kummituksia lavasteissa?!), kuusenkoristelangat katkesivat jne...
Emmi-apuopettajakin pyöritteli silmiään ja
huokaili: ”tuleekohan tästä mitään?” Vielä
kenraaliharjoituksissa kaikki meni enemmän
tai vähemmän pieleen – mutta sitten juhlassa lapset loistivat! Tekikö adrenaliini tehtävänsä? Kukaan ei unohtanut vuorosanaansa,
Jaakko-poro teki juuri oikeat kiemurat näyt
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tämöllä, tähti syttyi juuri oikealla hetkellä ja
poronkellokin tiukutteli mahtavasti!
Sittenkään turhaan en ollut valanut lapsiin
uskoa omiin kykyihinsä – vaikka oma olikin
kadonnut!

Arianna ja Jaakko esittivät kaksinpuheluna
”Tuleeko joulupukki”-runon. Sitten laulettiinkin vakuudeksi Joulupukki-laulu ja pukin oli
hyvä rymistellä sisään jakamaan kilteille lapsille lahjoja. Pukilla oli ollut raskas päivä takana, eikä voinut kauaa istuskella vieraanamme. Kahvinkin taisi jättää väliin!

Perinteinen joulujuhla päättyi yhteiseen virvoke- ja pullahetkeen mukavan rupattelun
merkeissä. Muutamat ystävälliset isät kantoivat tuolit ja pöydät paikoilleen ja sitten ovella odotti yllätys: kreikkalaisen koulun uusi
rehtori vaimoineen tuli tervehtimään meitä,
toivottamaan hyvää joulua ja antamaan lapsille joulusuklaita! Tämä ele lämmitti monen
mieltä.
Stefania ja Aleksis myivät ahkerasti lasten
tekemää joululehteä, ja saivatkin melkein
kaikki myytyä.
Ilta oli aika pitkällä kun suljin koulun portin.
Kylmä tuuli tarttui hikiseen selkääni, mielessä soivat vielä herkät joululaulut, lasten nauru; nyt voi joululoma alkaa!
Jälkikäteen sain vanhemmilta paljon palautetta: lämmin kiireetön tunnelma ja upeat
esitykset jäivät heidän mieliinsä. Toivon, että
nämä hetket eivät unohdu myöskään lasten
mielistä; syvät vahvat juuret suomalaisissa
perinteissä ovat tärkeitä työkaluja tulevaisuudessa. Hyvää alkanutta vuotta kaikille!

Sari-opettaja
Keilailukilpailu
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran 6. vuosittainen keilailukilpailut järjestettiin sunnuntaina
3.2.
Kilpailuun oli perinteisesti kutsuttu kaikki
Pohjois-Kreikan suomalaiset perheineen sekä
kreikkalaisia jotka ovat ilmaisseet halukkuutensa osallistua seuran toimintaan.
Keilailukilpailussa pidettiin tänä vuonna vain
lasten ja aikuisten sarja, koska nuorten sarjaan ei tullut ketään osanottajaa.

Kaikki pelaajat suorittivat harjoituskierroksen
touko-, loka- ja marraskuussa.
jälkeen yhden pelikierroksen jonka pistetulos
Toukokuun
kuukausitapaaminen
ratkaisi voittajat.
pidetään
seuran
kirjastotiloissa
Lastensarjan voitti kreikkalainen Athni Lioti,
(päivämäärä ja kelloaika ilmoitetaan
pistemäärällä 112, toiseksi tuli Alexander
myöhemmin).
Grönvall, pistemäärällä 103, ja kolmanneksi
2. Suomi-koulun
karnevaalijuhlat
Nikos Brezas, pistemäärällä 86.
1.3.2008
Lastensarjan voittaja sai makeispussin. Lisäk3. Aikuisten karnevaalijuhlat yhdistesi sarjan kolme ensimmäistä saivat sijoituktään maaliskuun seuran kuukausitasistaan kunniakirjat.
paamiseen 2.3.2008, jos kuukausitaAikuistensarjan voitti tänä vuonna seurampaamisen järjestä niin haluaa
me puheenjohtaja, Marko Suomalainen,
4. Osallistuminen Thessalonikin kanpistemäärällä 153, toiseksi tuli Roulis
sainvälisille ruokafestivaaleille
Vlahopoulos, pistemäärällä 107, sekä kol5. Suomi-koulun kevätjuhlat
manneksi Jaana Karhunen, pistemäärällä
6. Adventtikirkko yhteistyönä Pireuksen
102.
Merimieskirkon kanssa
Aikuisten- ja nuortensarjojen voittajille luovu7. Pikkujoulut
tettiin kiertopalkintoina puiset keilat, aikuis8. Suomi-koulun joulujuhlat
ten sarjan voittajalle normaalikokoinen ja
9. keilailukilpailut
nuorten sarjan voittajalle pienempi. Lisäksi - Seuran Venttiili-tiedote ilmestyy 4 kertaa
molemman sarjan kolme ensimmäistä saivat
toimikauden aikana (helmi-, touko-, syyssijoituksistaan kunniakirjat.
ja marraskuu)
Kiertopalkintokeiloihin poltettiin taas kolvilla - Varaventtiili-kuukausitiedotetta
toimitevoittajien nimet. Voittajat luovuttavat kiertotaan vain jäsenille (10 kertaa vuodessa,
palkinnot ensi vuoden keilailukilpailuissa uupoikkeuksena heinä- ja elokuu)
sille voittajille. Jos sama henkilö voittaa kei- - seuran tiedotustoimintaan voidaan sisällyttää myös mahdolliset artikkelit muissa
lan kolme kertaa peräkkäin, hän saa sen
julkaisuissa
omakseen.
- Anotaan apurahoja seuraavasti:
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran säännöllinen
1. Anotaan seuralle helmikuun apurayleiskokous
haa Suomi-Seura ry:ltä
2. Anotaan Suomi-koululle helmikuun
Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran sääntömääapurahaa Suomi-Seura ry:ltä
räinen säännöllinen yleiskokous pidettiin
3. Anotaan helmikuun ulkosuomalais17.2.2008, alkaen klo 11.00, Thessalonikin
media-apurahaa ja erityisapurahaa
Suomi-koulun toimitiloissa Kalamariassa.
Suomi-Seuralta tiedotteelle
Läsnä oli 6 maksanutta jäsentä.
4. Anotaan helmikuun ulkosuomalaisKokouskutsu postitettiin kaikille jäsenille, joimedia-apurahaa ja erityisapurahaa
ta vuoden 2007 lopussa oli 28. KokouskutSuomi-koulun joululehdelle
sun mukaan yleiskokous oli kutsuttu koolle
5. Anotaan seuralle syyskuun apurahaa
10.2.2008, mutta tarvittavaa jäsenmäärää ei
Suomi-Seuralta
saatu paikalle (1/3 maksaneista jäsenistä ).
6. Anotaan Suomi-koululle syyskuun
Näin ollen, 17.2.2008 pidetyssä yleiskokoukapurahaa Suomi-Seuralta
sessa päätösvaltaisuus ei ollut sidoksissa
7. Anotaan apurahaa Kreikassa
paikalla olleiden jäsenten määrään.
Käytiin läpi rahastonhoitaja Päivi PulkkiYleiskokouksen avasi Pohjois-Kreikan Suomi- Georgopoulou laatima tilivuoden 2007 tilinSeuran puheenjohtaja Marko Suomalainen, päätös. Valvova toimikunta vahvisti seuran
joka totesi kokouksen päätösvaltaiseksi. tilinpäätöksen tarkistetuksi. Kokous myönsi
Edelleen seurasi kreikkalainen perinne eli tili- ja vastuuvapauden seuran johtokunnalle
“vasilopitan leikkaus”. “Flouri” eli onnenkolik- koskien vuoden 2007 tilinpäätöstä.
ko löytyi seuran puheenjohtajan pullaviipa- Edelleen hyväksyttiin tulo- ja menoarvioesileesta, joten perinteen mukaan seura toivot- tys vuodelle 2008. Seuran liittymis- ja jäsentaa onnekasta vuotta kolikonomistajalle, maksut päätettiin pitää samana, eli liittymisMarko Suomalaiselle!
maksu on e 30 ja jäsenmaksu e 20. JäsenSeuraavaksi yleiskokoukselle valittiin pu- maksu tulee maksaa seuran pankkitilille ALPheenjohtajaksi Sari Asimoglou ja sihteeriksi HA BANK: 703-00-2310-010761 tai valinnaiMarjut Katoniemi-Kutsuridis.
sesti maksun voi hoitaa suoraan rahastonKokouksessa käsiteltiin seuran toimintaker- hoitajalle Päivi Pulkki-Georgopouloulle. Jätomus kaudelta 2007–2008 ja edelleen käsi- senmaksut on maksettava 30.4.2008 menteltiin ja hyväksyttiin yksimielisesti toiminta- nessä ja pankkiin maksettaessa on ehdottosuunnitelma kaudelle 2008–2009.
masti mainittava maksajan nimi.
Kauden 2008–2009 toimintasuunnitelmaeh- Kreikan lääninhallitukselta on saatu ilmoitus,
dotus hyväksyttiin ja sen mukaan:
että Thessalonikin Suomi-koulun virallinen
- Seuran kirjastotilan kirjojen ja tallenteiden toiminta on liitettävä seuran toimintaan.
listaaminen saatetaan loppusuoralle
Seura toimii oikeushenkilönä kaikissa Suomi- Seuran ja koulun tilaisuuksista päätettiin koulua koskevissa ja virallisissa asioissa.
Käytännössä tämä tarkoittaa runsaasti muuseuraavat:
1. Kuukausitapaamiset jatkuvat kierto- toksia kuluvan toimivuoden sisällä.
luontoisina jäsenten kesken – jäse- Hyväksytyn työjärjestyksen mukaan valittiin
net vastuussa paikasta, kellonajasta seuran johtokunnan vapautuneen varajäseja tapahtumasta. Jäsenille ilmoite- nen tilalle Sari Asimoglou. Varajäsenenä toitaan viimeistään viikkoa ennen säh- minut ja pidetty seuran perustajajäsen Riitta
köpostilla. Kuukausitapaamiset viisi Douhaniaris muutti takaisin Suomeen vuonkertaa vuodessa, maalis-, huhti-, na 2007.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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Seuraavaksi valittiin Pohjois-Kreikan SuomiSeuran valvovan toimikunnan jäseniksi Rauni
Puurunen ja Päivi Voutilainen. Varajäseneksi
valittiin Eleanna Bresa.
Lisäksi valittiin Venttiilin toimituskunta, jossa
jatkavat Marko Suomalainen ja Marjut Katoniemi-Kutsuridis. Vastaavasti Varaventtiilin
toimituskuntaan valittiin Marko Suomalainen
ja Päivi Pulkki-Georgopoulou.
Seuraavaksi oli vuorossa mahdollisten aloitteiden käsittely. Määräaikaan mennessä
(31.12.2007) ei ollut saapunut jäsenkunnalta
aloitteita. Kokousväki keskusteli erilaisten
pikkujoulujen järjestämisestä ja päätettiin
vaihtaa pitopaikkaa radikaalisti tavernasta
baarimuotoiseen miljööseen Thessalonikin
keskustassa. Pikkujoulutapahtuma olisi yleisön pyynnöstä cocktailtilaisuus, niin, ettei istuttaisi paikoilla vaan osanottajat voisivat vapaasti seurustella läsnä olevien kesken.
Mitä tulee Ulkosuomalaisparlamentin uutisiin, tilannetta kuvaili seuran USP vastaava
Jaana Karhunen. Seuralta oli toimitettu kolme aloitetta varsinaiseen USP-istuntoon Helsingissä. USP-aluekokouksessa oli pidetty
varapuhemiesvaalit, joiden voittajaksi osoittautui Arto Heikkinen Espanjasta.
Ilmoitusluontoisina asioina seuran puheenjohtaja tiedotti kokousväkeä muutoksesta
seuran kotipaikan suhteen. Kuluvan vuoden
tammikuusta seuran kotipaikka on seuran
puheenjohtajan kotiosoite eli Plateon 10 ,
54249 Thessaloniki. Edelleen seuran postiosoite pysyy samana eli P.O. Box 18608,
54005 Thessaloniki.
Muina mahdollisina asioina ehdotettiin harrastajateatteriryhmän perustamista. Idean
äiti, Outi Holopainen lähtee toteuttamaan
ryhmän kokoamista ja käytännön vaatimia
järjestelyjä. Jäsen Holopainen lähettää sähköpostilla tietoa jatkossa.
Yleiskokouksessa tehtiin päätös, jotta seura
ja Suomi-koulu järjestävät yhdessä kierrätyskirpputoritapahtumaan, joka toteutetaan
toukokuussa 2008. Kirpputoritoimikunnan
vastaavaksi valittiin Sari Asimoglou. Seura
ottaa selvää eri tahoilta kiinnostusta osallistua tapahtumaan esim. pöytämyyntiä ulkopuolisille.
Seuran johtokunta kiittää kaikkia yleiskokoukseen saapuneita jäseniä ja Thessalonikin Suomi-koulun edustajia onnistuneen kokouksen järjestelyistä koulun tiloissa.
Kirkkotietoa
Tiedotteessamme muutama vuosi sitten julkaistu Kirkkotietoa-sarja jatkuu. Nyt tarkastellaan ortodoksisen ja luterilaisen kirkkojen
eroja.
Kirjoittaja on teologian opiskelija Jaakko
Olkinuora Thessalonikista.
Luterilaisen ja ortodoksisen kirkon erot
Monesti minulta on kysytty seuran kuukausitapaamisissa ja muissakin tilanteissa luterilaisen ja ortodoksisen kirkon eroista. Erityisen askarruttava kysymys on ns. seka-avioliitoissa, joissa toinen puolisoista on ortodoksi ja toinen luterilainen. En ole luterilaisen
teologian asiantuntija, mutta entisenä luterilaisena voin sanoa tuntevani ainakin käytännön luterilaisuuden suhteellisen hyvin.

Kun minua pyydettiin kirjoittamaan tätä sarjaa, sanottiin, että se on kirjoitettava kansankielellä ja käytännöllisistä lähtökohdista
käsin. Tämä on kuitenkin mahdotonta ortodoksisen kirkon piirissä: kaikki käytännön
elämä on sidoksissa Kirkon oppiin ja opetukseen. Pyrin kuitenkin selvittämään myös teologiset asiat kansankielellä.
Traditio
Monesti väitetään, että ortodoksisen uskonelämän yksityiskohdilla ei ole Raamatussa
esimerkkiä eikä niitä siksi tulisi käyttää. Ortodoksisessa kirkossa Raamatun ohella uskon lähde on pyhä traditio, joka on elänyt
jatkuvasti rinnan Raamatun kanssa. Raamattu ei ortodoksisen kirkon mukaan ole kaiken
kattava yleistotuus, vaan erittäin merkittävä
Jumalan ilmoitus ihmiselle ja tavallaan osa
traditiota – ja traditio on osa Raamattua: mikään tradition opetus ei voi olla ristiriidassa
Raamatun kanssa. Sama käsitys uskon lähteistä on myös roomalaiskatolisella kirkolla.
Myös luterilaisessa kirkossa traditiota luonnollisesti vaalitaan, mutta uskon lähteenä pidetään ainoastaan Raamattua. Traditiossa
on kuitenkin kristinuskon opetuksen kannalta erittäin tärkeitä asioita: mm. Termi ”pyhä
Kolminaisuus” ei esiinny kertaakaan Raamatussa, vaan on täysin tradition tuotetta – tosin Raamatussa kyllä puhutaan kaikista Kolminaisuuden persoonista.
Sakramentit
Luterilainen kirkko tunnustaa vain kaksi sakramenttia, kasteen ja ehtoollisen. Ortodoksinen kirkko ei koskaan ole vahvistanut sakramenttien määrää, mutta yleisesti sakramentteina pidetään seitsemää kirkon toimitusta:
kastetta, mirhallavoitelua, ehtoollista, sairaanvoitelua, katumusta, pappeutta sekä
avioliittoa.
Kaste toimitetaan ortodoksisessa kirkossa
perinteisesti upotuskasteena, kun taas luterilaisessa kirkossa yleensä kastetaan vain lapsen päälaki. Periaatteessa ortodoksinen kirkko tunnustaa kaikki pyhän Kolminaisuuden
nimessä toimitetut kristittyjen kasteet, mutta
usein esim. Kreikassa vaaditaan ortodoksiseen uskoon kääntyviltä toisuskoisilta uudelleenkastamista. Suomessa yleensä kääntymisessä riittävät katumuksen, mirhallavoitelun ja ehtoollisen sakramentit.
Mirhallavoitelua vastaa luterilaisessa kirkossa
konfirmaatio. Ortodoksit toimittavat mirhallavoitelun kuitenkin jo välittömästi kasteen
jälkeen, joten jo pikkuvauvasta asti ortodoksit osallistuvat ehtoolliseen.
Noin 7-vuotiaasta asti lapset osallistuvat
myös katumuksen sakramenttiin, joka tapahtuu tavallisesti synnintunnustuksen muodossa. Jokaisella ortodoksilla tulisi olla oma
henkilökohtainen rippi-isä, jolla yleensä käy
synnintunnustuksella. Kyseessä ei ole roomalaiskatolisen kirkon tapaan nimettömänä
ripittäytyminen, vaan enemmänkin henkilökohtainen keskustelu papin kanssa. On erittäin tärkeää että pappi tuntee synnintunnustuksella käyvän taustat antaakseen kuhunkin
tilanteeseen sopivia neuvoja. Synnintunnustus ei ole mekaaninen tapahtuma, jossa uskova luettelee tekemänsä vääryydet ja ne
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annetaan anteeksi, vaan kyse on enemmänkin mielenmuutoksesta, kuten kreikankielinen sana metanoia antaa ymmärtää. Ihanne
onkin, ettei saman synnin kanssa enää palata uudelleen. Jos rippi-isä näkee aiheelliseksi, hän voi myös kieltää synninpäästön tai
ehtoollisen siihen asti kun parhaaksi näkee.
Monesti on kysytty saavatko luterilaiset osallistua ortodoksiseen ehtoolliseen. Ortodoksinen kirkko kieltää jyrkästi kaikkien toisuskoisten osallistumisen ortodoksiseen ehtoolliseen ja ortodoksien osallistumisen toisuskoisten ehtoolliseen. Suomessa poikkeuksena ovat ns. Orientaalisten kirkkojen jäsenet
(syyrialaiset, armenialaiset, intialaiset, Egyptin koptilaiset ja Etiopian ortodoksit), koska
heillä ei ole omia seurakuntiaan Suomessa.
Syynä tähän toisuskoisten ehtoolliskieltoon
on ortodoksisen kirkon opetus ehtoollisesta.
Protestanttisissa kirkoissa, joihin luterilainenkin kirkko siis lukeutuu, opetus ehtoollisen
merkityksestä vaihtelee pelkästä Kristuksen
muistoateriasta aina siihen, että viini ja leipä
ovat todellakin Kristuksen ruumis ja veri. Käsittääkseni luterilaisen kirkon kanta on se,
että leivässä ja viinissä ovat salaisesti läsnä
Kristuksen ruumis ja veri, mutta ne eivät
olemukseltaan muutu Kristuksen ruumiiksi ja
vereksi.
Ortodoksisen käsityksen mukaan ehtoollisleipää ja viiniä pyhitettäessä leipä ja viini todella muuttuvat Kristuksen ruumiiksi ja vereksi
ja näin ollen uskovat nauttiessaan ehtoollista
tulevat osallisiksi Kristuksen ruumiista. Kirkkoa nimitetäänkin usein ”Kristuksen ruumiiksi”, jonka jäseniä uskovat ovat. Tämä käsitys
on peräisin aina apostoli Paavalilta asti. Jos
uskovat ovat Kristuksen ruumis, tulee heidän
jakaa yhteinen usko ja olla uskossaan yksimielisiä. Ortodoksisen kirkon ehtoolliskäsitys
ei olekaan pääasiallisesti individualistinen
vaan yhteisöllinen, kuten kreikankielinen sana koinwnia antaakin ymmärtää. Ortodoksien tulee myös valmistautua ehtoolliseen: ensinnäkin, on oltava rippi-isän siunaus osallistua ehtoolliseen ja on osallistuttava säännöllisesti katumuksen sakramenttiin. Toiseksi,
ehtoollista edeltävät rukoukset jotka olisi
luettava yksin kotona. Ehtoolliseen valmistaudutaan myös ehtoollispaastolla: samana
päivänä ei syödä eikä juoda mitään ennen
ehtoollista, ja kreikkalaisessa perinteessä
myös edellinen päivä paastotaan kaikista
eläinkunnan tuotteista.
Koska toisuskoiset eivät voi jakaa samaa uskonkäsitystä ortodoksien kanssa eivätkä he
ole ortodoksisen kirkon yhteydessä, eivät he
myöskään voi osallistua samaan ehtoolliseen
ortodoksien kanssa. Pyrkimys yhteiseen ehtoolliseen ekumeenisessa liikkeessä on suuri,
mutta se ei ole todennäköisesti vielä lähiaikoina, jos koskaan, mahdollista. Ylipäätään
ortodoksisen kirkon sakramentit ovat vain
ortodoksisen kirkon jäsenille tarkoitettuja.
Ehtoollisen jälkeen tarjotaan ns. Jälkileipää
(Suomessa myös jälkiviiniä). Tämä ei ole ehtoollista, joten siitä Suomen kirkon mukaan
voivat myös toisuskoiset osallistua. Kreikassa
mielipiteet tästä vaihtelevat.
Sairaanvoitelu ortodoksisessa kirkossa ei ole
katolisen kirkon ”viimeinen voitelu”, vaan se
voidaan toimittaa aina kun on tarve. Yleensä
uskovat osallistuvatkin sairaanvoiteluun vähintään kerran vuodessa.
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Monesti kysytään myös ortodoksisen kirkon
pappeuskäsityksestä. Ortodoksinen kirkko
tunnustaa roomalaiskatolisen kirkon pappeuden koska se on ”sakramentaalista” pappeutta. Luterilaista pappeutta sen sijaan ei
tunnusteta. Ekumeenisessa työssä ongelmaksi on noussut myös käsitys naispappeudesta: ortodoksinen kirkko ei ole koskaan
hyväksynyt naispappeutta. Tradition mukaan
naisia ei tule vihkiä papeiksi, ja tietyissä kirkon säännöissä (kanoneissa) kielletään naisia opettamasta kirkoissa. Sen sijaan muissa
tärkeissä tehtävissä naiset voivat palvella:
kirkkolaulajina, kirkon huolenpitäjinä, uskonnonopettajina, teologeina, nunnina jne. Kirkkoa ei olisi olemassa ilman naisia. Naispappeuskysymystä ei pidetä tasa-arvokysymyksenä: tämä ei tee naisista ”huonompaa” tai
”heikompaa” sukupuolta: kysymys on ainoastaan siitä, että pappeus kirkon käsityksen
mukaan kuuluu miehille. On myös huomattava, että pappeus on suuri taakka, ja monet
luostariasukkaat pyrkivätkin välttelemään
pappeutta viimeiseen asti. Lisäksi on muistettava, että koko luomakunnan korkein
olento, Jumalansynnyttäjä Neitsyt Maria, ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan jopa
enkeleitä korkeampi, on nimenomaan nainen.
Pyhät ihmiset ja ihmiskäsitys
Ortodoksinen ja roomalaiskatolinen kirkko
tunnustavat pyhien ihmisten olemassaolon.
Lännen kirkossa heitä yleensä nimitetään
pyhimyksiksi. Luterilainen kirkko ei tunnusta
pyhien ihmisten olemassaoloa, mutta esimerkiksi anglikaanisessa kirkossa tietyt alkukirkon ihmiset tunnustetaan pyhiksi.
Miksi ortodoksisessa kirkossa toisia ihmisiä
pidetään pyhempinä kuin toisia? Kyse on ihmiskäsityksestä. Vanhassa testamentissa
kerrotaan, että Jumala loi ihmisen omaksi
kuvaksi ja kaltaisekseen. Lännen kirkko pitää
kuvaa ja kaltaisuutta synonyymeinä, mutta
ortodoksinen kirkko käsittää ne eri asioina.
Syntiinlankeemuksessa ihminen menetti Jumalan kaltaisuuden, mutta säilytti Jumalan
kuvan. Jokainen ihminen on siis pohjimmiltaan hyvä, Jumalan kuvaksi luotu. Ihmisen
oma tehtävä on Jumalan armon myötävaikutuksella saavuttaa jälleen tuo paratiisissa
menetetty Jumalan kaltaisuus. Jumala on
luonut ihmiselle vapaan tahdon, joten hän ei
pelasta ketään vasten ihmisen omaa tahtoa.
Luterilainen kirkko uskoo, että ihminen pelastuu ”yksin uskosta, yksin armosta” - siis
pelkkä usko Kristukseen riittää pelastuksen
saavuttamiseksi. Ortodoksinen kirkko taas
Jumalan kaltaisuuden saavuttamiseksi, jumaloitumiseksi, painottaa myös hyvien tekojen osuutta, kuten apostoli Jaakob Raamatussa kirjoittaakin: ”Usko ilman tekoja on
kuollut.” Ihminen ja Jumala ovat siis ”yhteistyökumppaneita” pelastuksen saavuttamisessa.
Pyhät ihmiset ovat näitä ihmisiä, jotka ovat
omilla teoillaan ja Jumalan armolla päässeet
lähelle tai saavuttaneet täysin Jumalan kaltaisuuden. Täydellisimmin tämän on saavuttanut Jumalansynnyttäjä Maria, joka ei tehnyt elämänsä aikana syntiä lainkaan. Luterilainen kirkko ei painota Neitsyt Marian
osuutta juurikaan, vaikka Luther suuresti

kunnioittikin Mariaa. Ortodoksisessa kirkossa
taas rukoillaan paljon Marian puoleen, että
hän rukoilisi Poikaansa pelastamaan meidät.
Hän on kaikista luoduista olennoista lähimpänä Jumalaa, jopa enkeleitä ylempänä.
Ikonit
Ennen vanhaan ryssävihaisessa Suomessa
(ja olenpahan kuullut nykyäänkin) ortodokseja nimitettiin ”kuvanpalvojiksi”. Ortodoksiselle kirkolle onkin ikonien kunnioittaminen
tärkeä osa uskonelämää, mikä luterilaisista
tuntuu joskus oudolta. Kuitenkaan ikonien
kunnioittamisessa ei ole kyse kuvanpalvomisesta.
Vanhassa testamentissa kielletään Jumalan
kuvan tekeminen. Tuolloin Jumala ei kuitenkaan ollut näyttäytynyt ihmisille. Kun Kristus
tuli maan päälle, tuli myös Jumala näkyvään
muotoon. Niinpä kuvan tekeminen Jumalasta
Kristuksen muodossa tuli mahdolliseksi.
Myöhemmin näitä pyhiä kuvia alettiin tehdä
myös Jumalansynnyttäjä Mariasta sekä
muista pyhistä ihmisistä. Kun ortodoksi suutelee ikonia tai kumartaa sen edessä, hän ei
kumarra itse esinettä vaan sitä henkilöä tai
tapahtumaa, jota ikoni esittää. Toisinaan puhutaan myös ”ihmeitätekevistä” ikoneista,
jotka parantavat sairaita tai tekevät muita
ihmeitä. Kreikassa näitä on lukuisia, Suomessakin muutamia. Ortodoksisen kirkon
mukaan myös aine voi pyhittyä ja Jumala voi
toimia materian välityksellä. Tällöin ei ole kyse siitä, että ikonilauta olisi jonkinlainen
amuletti joka tekee taikatemppuja, vaan siitä, että Jumala tai pyhät ihmiset toimivat
näiden esineiden kautta.
Pyhäinjäännökset
Ortodoksisessa kirkossa silmiinpistävää on
myös pyhäinjäännösten kunnioittaminen:
erityisesti paikallisten pyhien juhlissa pyhäinjäännökset tuodaan esille uskovien kunnioitettavaksi. Samoin kuin ikonien kanssa,
myös tässä on kyse aineen pyhittymisestä.
Ortodoksisen kirkon käsityksen mukaan ihmisruumis ei ole läpeensä paha. Niinpä pyhittyneillä ihmisillä myös ruumis pyhittyy yhdessä sielun kanssa. Joskus tämä johtaa siihen, että ruumis ei maadu lainkaan. Toisinaan ruumiista taas erittyy pyhää tuoksua
tai mirhaöljyä (kuten Thessalonikin suojeluspyhästä, pyhästä suurmarttyyri Demetrios
Mirhanvuodattajasta).
Paasto
Näkyvä piirre ortodoksisessa kirkossa on
paastoperinne, joka varmasti jokaiselle Kreikassa asuvalle on tullut tutuksi. Kirkolla on
neljä suurta paastonaikaa: pääsiäistä edeltävä Suuri paasto, apostolien juhlaa (29.6.)
edeltävä apostolien paasto, Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumista edeltävä Jumalanäidin paasto (1.-14.8.) sekä joulua
edeltävä joulupaasto. Lisäksi vuodessa on
tiettyjä yksittäisiä paastopäiviä, ja viikottain
paastotaan keskiviikkoisin ja perjantaisin
(luostareissa myös maanantaisin). Luterilaisessa kirkossa paastonaikoja on kaksi: pääsiäistä edeltävä paasto sekä joulua edeltävä
”pikkupaasto”, mutta niille ei anneta niin
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suurta painoarvoa kuin ortodoksisessa kirkossa. Paastolle asetettiin jo paratiisissa esimerkki: Jumala salli ihmisen syödä kaikkien
muiden puiden hedelmiä, mutta hyvän ja
pahan tiedon puun hedelmät olivat kiellettyjä.
Ortodoksisessa kirkossa paasto vaikuttaa
ruokavalioon. Paaston eri asteista riippuen
luovutaan kaikista eläinkunnan tuotteista sekä öljystä ja viinistä. Toisinaan kala ja merenelävät sallitaan. Tiettyinä päivinä ei tulisi
syödä lainkaan. Vaikka Kreikassa usein paasto mielletäänkin vain ”kiellettyjen” ruoka-aineiden ajaksi, on se paljon enemmän: kuten
Raamatussa sanotaan, tärkeämpää on se
mikä tulee suusta ulos kuin se, mikä menee
suusta sisään. Paastonaikana tulisikin pidättäytyä kaikesta huvituksesta, television katselemista tulisi vähentää ja muutenkin omistaa aikaa enemmän hengelliselle elämälle.
Tätä edistää myös ruumiin paasto: tunnetusti täydellä vatsalla ajatteleminen on hankalaa! Toinen aspekti ruumiin paastossa on se,
että säästetään rahavaroja syömällä yksinkertaisemmin. Nämä ruuan säästämisestä
kertyneet rahat käytetään hyväntekeväisyyteen. Paaston jälkeen paastoa ei tulisi unohtaa, vaan ihanne olisi, että koko elämä olisi
tietynlaista paastoa: luostareissa tämä toteutuu käytännössä, koska niissä paastotaan
jatkuvasti. On myös väärin ymmärtää paasto
pelkäksi lakihenkiseksi ruoka-ainesäädösten
noudattamiseksi. Kaiken tulisi olla sen sijaan
vapaaehtoista, ja paastoamisen tulisikin tapahtua ilolla.
Jos teillä on kysymyksiä tai ihmetyksenaiheita, koskivatpa ne sitten ortodoksista kirkkoa
tai luterilaisen ja ortodoksisen kirkon eroja,
vastaan niihin mielelläni seuraavissa tiedotteissa. Lähettäkää kysymykset osoitteeseen
jaakko.olkinuora@siba.fi

Jaakko Olkinuora

Teologian opiskelija Thessalonikista
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Tarja Turunen livenä Kreikassa

(www.finland.gr, 7.12.2007)

Tarja Turusen "Warm Up" Euroopan kiertueen konsertti pidettiin Ateenassa lauantaina
15.12.07. Fuzz klubilla.
Suomen rocknäyttämön kirkkaimmasta tähdestä, sopraanolaulaja Tarja Turusesta, on
lyhyessä ajassa tullut yksi tunnetuimmista
suomalaisista kasvoista musiikkimaailmassa.
Suomalaisten hyvin tuntema Tarja aloitti laulajana Nightwish-yhtyeessä, ja jatkaa nyt
entistä vahvempana soolouralla. Kahdeksan
konsertin Euroopan kiertueella Tarjaa säesti
uusi bändi, joka koostuu seitsemästä muusikosta.
Tarjan uutta sooloalbumia "My Winter
Storm" valmisteltiin rauhassa eri puolilla
maailmaa mm. Irlannissa, Ibizalla ja
USA:ssa. Lopputulos on erinomainen. Levy
ylitti Suomessa kultamyyntirajan heti julkaisupäivänään ja levy julkaistiin myös Kreikassa 19.11.07.
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Thessalonikin dokumenttifilmifestivaalit
7-16.3.2008 pidettävien 10. Thessalonikin
dokumenttifilmifestivaalien yksi kunniavieraista on suomalainen dokumenttielokuvaohjaaja Arto Halonen.
Festivaaleilla esitettävät Halosen elokuvat:
• Karmapa – Jumaluuden kaksi tietä (1998)
• Kuuban valloittajat (2005)
• Pavlovin koirat (2006)
• Pyhän kirjan varjo (2008)
• Taivasta vasten (2000)
• Tynnyrimies (2004)
• Unelmoija ja unikansa (1998)
• Veren perintö (1994)
Lisäksi festivaaleilla esitetään Elina Hirvosen
dokumentti Paratiisi - kolme matkaa tässä
maailmassa (2007)
Lisätietoja www.filmfestival.gr
Nightwish Ateenassa

(www.finland.gr, 12.2.2008)
Loistava ja suosittu Nightwish -yhtye on
March Metal Day -festivaalien pääesiintyjä
lauantaina 8. maaliskuuta. Festivaalipaikka
on Hellinikon Olympic park.
Nightwishin lisäksi MMD08 -festivaaleilla
esiintyvät Nevermore, Edguy, Annihilator,
Sodom, Tristania, Hannibal feat Roland
Grapow(ex-Helloween), De_Profundis feat
James Mc Ilroy(ex-Craddle of filth), Overgarven feat. Morena(Macbeth), Anorimoi ja The
Iron Maidens vs Orion.
Musiikin kuuntelun lisäksi voi festivaalialueella osallistua erilaisiin peleihin kuten tietokone- ja lautapelit, Action-pelit ym. joista myös
on mahdollista saada palkintoja.
www.marchmetalday.gr/en
Poisonblack ja Amorphis
Metallibändit Poisonblack ja Amorphis
esiintyvät yhdessä Kreikassa seuraavsti:
19.4.2008 - Thessaloniki - Hydrogios
20.4.2008 - Athens - Gagarin
www.poisonblack.com/cms/?page=home
www.amorphis.net
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Ulkoasiainministeriö viettää perustamisensa
90-vuotisjuhlaa (www.finland.gr, 16.1.2008)
Ensimmäinen ulkoministeri – ulkoasiainsenaattori Otto Stenroth - nimitettiin 27. toukokuuta 1918.

Ulkoministeriön 90-vuotisjuhlan tunnus

Saman vuoden kesäkuun 28. päivä annettiin
asetus ulkoasiaintoimikunnasta, jossa oli kolme osastoa ja 17 virkamiestä.
Juhlavuotensa merkeissä ministeriö esittelee
historiaansa ja arkistonsa aarteita muun

muassa näyttelyin ja artikkelisarjalla verkkosivuillaan.
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?n
odeid=39457&contentlan=1&culture=fi-FI
Suomi Etyjin puheenjohtajaksi 1.1.2008

(www.finland.gr, 2.1.2008)

Suomi siirtyi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtajaksi vuoden 2008 alusta.
Etyj on ainutlaatuinen, 56 valtion muodostama yhteistyöelin, jonka keskeinen periaate
on yksimielisyyteen perustuva päätöksenteko.
"Suomen puheenjohtajuuskaudella keskitytään ennen kaikkea järjestön toiminnan tehostamiseen ja jo olemassa olevien sitoumusten noudattamiseen", totesi ulkoministeri Ilkka Kanerva, joka käytännössä toimii
Etyjin puheenjohtajana kuluvan vuoden. Kanerva seuraa espanjalaiskollegaansa Miguel
Angel Moratinosta, joka johti järjestöä vuoden 2007.
Suomen puheenjohtajuutta leimaavat Kanervan mukaan monet epävarmuustekijät. Kosovon kysymys, niin sanotut jäätyneet konfliktit ja Euroopan tavanomaisia aseita koskevan sopimuksen kohtalo tulevat olemaan
näkyvästi esillä vuoden aikana.
Uusi puheenjohtaja esittelee tavoitteensa
Etyjin pysyvän neuvoston kokouksessa
Wienissä 10. tammikuuta. Pysyvä neuvosto
on Etyjin tärkein päättävä elin. Pian kokouksen jälkeen puheenjohtaja tutustuu Etyjin
kenttäoperaatioihin Ukrainassa ja Moldovassa.
Etyj on tullut tunnetuksi erityisesti vaalitarkkailutehtävistään, joista vastaa Varsovassa
päämajaansa pitävä demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimisto. Ulkoministeri Kanerva muistutti, että vuoden ensimmäiset vaalit ovat Georgian 5. tammikuuta järjestettävät presidentinvaalit, joita seuraa lukuisa määrä muita presidentin- ja parlamenttivaaleja aina Venäjältä Yhdysvaltoihin.
Suomen puheenjohtajuuden aikana Etyjin
tarkoituksena on aloittaa uusia hankkeita
osallistujavaltioiden rajojen turvallisuuden lisäämiseksi, totesi Kanerva. Suomi on valmistautunut osallistumaan ainakin Tadzhikistanin rajavalvontaan.
"Näkisimme mielellämme, että myös naapurivaltiot, kuten aasialainen Etyj-kumppanimme Afganistan, osallistuisivat toimintaan",
sanoi Kanerva.
Etyj on vuosien, jopa vuosikymmenien aikaansaannos. Mikään järjestö ei ole koskaan
täysin valmis, ja se pätee myös puheenjohtajuusvuotemme tavoitteenasetteluun, totesi
Kanerva
Kanerva kuvaili Etyjiä YK:n peruskirjaan pohjautuvaksi alueelliseksi järjestelyksi. Sen ainutlaatuisuus perustuu yksimieliseen päätöksentekoon, mikä luonnollisesti asettaa suuria
vaatimuksia niille valtioille, jotka haluavat aidosti kehittää järjestöä, mutta toisaalta yksimielisyys takaa myös jokaisen osallistujavaltion täyden tuen.
"Me olemme alueemme rauhan, turvallisuuden, vakauden ja yhteistyön järjestö ja väline. Olemme saaneet aikaan varsin varteenotettavan kokoelman periaatteita, normeja
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ja sitoumuksia", totesi Kanerva, joka edustaa 1970-luvun alussa pidetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin syntymaata.
"Haluaisin kiittää ulkoministeri Moratinosia
erinomaisesta toiminnasta Etyjin puheenjohtajana ja samalla toivottaa puheenjohtajatroikkaan tervetulleeksi uuden jäsenemme
eli Kreikan ulkoministerin Dora Bakoyannisin.
Toivomme todellakin voivamme puheenjohtajuuskautemme aikana panostaa troikkatyöskentelyn tehostamiseen", sanoi Kanerva.
Suomen jälkeen Kreikka siirtyy Etyjin puheenjohtajaksi vuoden 2009 alusta.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

Ulkosuomalaisasiat siirtyivät sisäasiainministeriöön (Sutinat 1/08 - Suomi-Seuran järjes-

tötiedote)

Sisäasiainministeriö on vuoden alusta alkaen
sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton
ministeriö. Maahanmuutto- ja kotouttamistehtävät on koottu uuteen maahanmuuttoosastoon, jonka henkilöstö koostuu sisäasiainministeriön ja entisen työministeriön henkilöstöstä.
Uuden osaston tehtävät liittyvät muuttoliikkeeseen, kansainväliseen suojeluun, kotouttamiseen ja hyvien etnisten suhteiden edistämiseen. Maahanmuutto-osasto myös tulosohjaa Maahanmuuttovirastoa eli entistä Ulkomaalaisvirastoa.
Maahanmuutto-osastolla on neljä yksikköä:
muuttoliikeyksikkö, kansainvälisen suojelun
yksikkö, kotouttamisyksikkö ja johdon tuki –
yksikkö.
Maahanmuutto-osasto sijaitsee sisäasiainministeriön Vuorikadun toimipisteessä. Maahanmuutto-osaston postiosoite on Sisäasiainministeriö, Maahanmuutto-osasto, PL 26,
00023 Valtioneuvosto. Käyntiosoite on Vuorikatu 20 A, Helsinki.
Ulkomaalaisvirasto muuttui maahanmuuttovirastioksi (Sutinat 1/08 - Suomi-Seuran jär-

jestötiedote)

Ulkomaalaisviraston nimi muuttui Maahanmuuttovirastoksi 1.1.2008. Nimenmuutos
liittyy pääministeri Vanhasen II hallituksen
hallitusohjelman maahanmuuttoa koskeviin
uudistuksiin. Sisäasiainministeriöön on koottu maahanmuutosta ja kotoutuksesta vastaava kokonaisuus.
Maahanmuuttoviraston tehtävät ovat samat
kuin edeltäjällään kattaen turvapaikka-, oleskelulupa- ja kansalaisuusasiat.
Työministeriöstä siirtyy Maahanmuuttovirastoon maahanmuuttokirjasto, joka yhdistetään viraston omaan kirjastoon. Kirjasto avataan helmikuussa.
Maahanmuuttovirasto, josta käytetään lyhennettä Migri, toimii alueellisesti kolmella
paikkakunnalla eli Helsingissä, Lappeenrannassa ja Kuhmossa.
Maahanmuuttoviraston puhelinvälitystehtäviä hoitaa sisäasiainhallinnon palvelukeskus
(palke)
Kajaanissa.
Ulkomaalaisviraston
vaihteen henkilöstö siirtyy Maahanmuuttoviraston asiakaspalvelutiimiin ja hoitaa jatkossa puhelimitse annettavaa asiakasneuvon
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taa. Maahanmuuttoviraston yhteystiedot:
Vaihde: 071 873 0431, faksi: 071 873 0730,
sähköposti: maahanmuuttovirasto@migri.fi,
etunimi.sukunimi@migri.fi, postiosoite: PL
18 (Panimokatu 2 A) 00581 Helsinki. Viraston internetsivut: www.migri.fi
Asiakaspalvelu: puh. 071 873 3400, käyntiosoite Lautatarhankatu 10, Helsinki.
Maahanmuuttokirjasto: Panimokatu 1, Helsinki, kirjasto@migri.fi
Muutoksia Suomen opintotukeen (Sutinat

1/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

Suomen opintotukea saavat opiskelijat voivat tänä vuonna ansaita noin 30 % edellistä
vuotta enemmän menettämättä opintotukea.
Vuoden 2008 alusta lähtien opintotuellisen
kuukauden tuloraja on 660 euroa ja tuettoman kuukauden 1 970 euroa. Opiskelijalla,
joka nostaa opintotukea yhdeksän kuukauden aikana, voi opintorahan lisäksi olla muita
tuloja vuoden aikana enintään
11 850 euroa (9 kk x 660 e/kk + 4 kk x
1970 e/kk = 11 850 euroa/vuosi). Vastaava
tuloraja vuonna 2007 oli 9 090 euroa. Uusia
tulorajoja sovelletaan 1.1.2008 alkaen saatuihin tuloihin.
Opintorahan määriä korotetaan 1.8.2008 alkaen. Suurimpia opintorahoja korotetaan
noin 15 % ja pienimpiä vähintään noin 16
euroa. Opintorahan perusmäärät pyöristetään täysiin euroihin.
Muualla kuin korkeakoulussa opiskelevan 18
vuotta täyttäneen opiskelijan opintolainan
valtiontakauksen kuukausimäärä korotetaan
1.8.2008 lukien 220 eurosta 300 euroon eli
samansuuruiseksi kuin korkeakouluopiskelijoilla. Alle 18-vuotiaiden ja ulkomailla opiskelevien opiskelijoiden lainatakauksen määrää ei koroteta.
Opintotuki on Suomen valtion maksama tuki,
jolla rahoitetaan oppivelvollisuuden eli peruskoulun jälkeisiä opintoja Suomessa toisella asteella (ammattikoulu tai lukio) ja korkeakouluissa. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä, ateriatuesta ja opintolainan valtiontakauksesta. Opintotukea voi
saada Suomen kansalainen tai pysyvästi
Suomessa asuva ulkomaalainen korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ammatilliseen
peruskoulutukseen, ammatilliseen lisä- ja
täydennyskoulutukseen, lukion oppimäärän
suorittamiseen (ei koske aikuislukio-opintoja) ja muihin erikseen määriteltyihin opintoihin. Opintotuen piiriin kuuluvat opinnot, jotka ovat tutkintoon johtavia tai ammatillista
koulutusta. Tuettavien opintojen on oltava
päätoimisia ja niiden on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kaksi kuukautta. Opintotuki on tukea opiskelujen ajaksi ja sen myöntämisen perusteina ovat hakijan opintomenestys ja taloudellisen tuen tarve. Opintotukea maksetaan 17 vuotta täyttäneille henkilöille.
Suomen kansalainen voi saada opintotukea
koko tutkinnon suorittamiseen myös ulkomailla, jos hänellä on ollut kotikunta Suomessa vähintään kahden vuoden ajan opintojen alkamista edeltävän viiden vuoden aikana ja hänen oleskeluaan ulkomailla voidaan pitää tilapäisenä.

VR on lopettanut opiskelija-alennuksen
myöntämisen ulkomailla päätoimisesti opiskelevilta Suomen kansalaisilta (Sutinat 1/08

- Suomi-Seuran järjestötiedote)

VR on muuttanut opiskelija-alennusehtojaan.
Opiskelija-alennus junamatkoista myönnetään 1.12.2007 alkaen vain Suomessa opiskeleville henkilöille. Aikaisemmin myös ulkomailla päätoimisesti opiskelevat Suomen
kansalaiset saivat lunastaa VR:n myöntämän
opiskelija-alennuskortin, joka oikeuttaa 50
% alennuksen junamatkoista Suomessa.
VR:n mukaan päätöksellä tavoitellaan yhtenäisiä alennusperiaatteita Euroopan rautatieyhtiöissä.
Ne jotka ovat hankkineet VR:n opiskelijakortin ennen 1.12.2007, saavat alennukset junamatkoista kortin voimassaolon päättymiseen saakka.
USP:n puhemiehistö kokoontuu maaliskuussa (Sutinat 2/08 - Suomi-Seuran järjestötie-

dote)

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu kevätkokoukseensa Helsinkiin 3.-4.
maaliskuuta. Koska kokous on ensimmäinen
viime syksyn istunnon jälkeen ja suurin osa
puhemiehistä on vaihtunut, on asialistalla
tällä kertaa paljon sisäistä työtä, mm. päätöslauselmatyön suunnittelu, työn priorisoiminen ja käytännön asioita. Edunvalvontaa
hoidetaan tapaamisissa oikeusministeri Tuija
Braxin (kirjeäänestys), maahanmuutto- ja
eurooppaministeri Astrid Thorsin (kansalaisuusilmoitus ja -maksu), kirkkohallituksen
(pappien eläkekertymä ja kansainvälinen
perhetyö) sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan (kansalaisuusilmoitus, kirjeäänestys) kanssa.

aikanaan ollut mahdollisuuksia, eikä siihen
myöhemminkään tullut ryhdyttyä. Työelämä
vei mukanaan ja lisäkoulutusta tuli hankituksi työn ohessa erilaisilla kursseilla ja seminaareissa, yleensä kulloisiinkin työtehtäviin
liittyvinä. Katson olevani helsinkiläinen, vaikken olekaan siellä syntynyt. Kansakoulun
Helsingissä aloitin syksyllä 1939, joskin se jo
muutaman kuukauden jälkeen vaihtui vastaavaan opinahjoon Ruotsin Skarassa. Syksyllä 1940 jatkettiin taas Suomessa ja aikanaan siirryttiin Norssiin. Opiskelu päättyi olosuhteiden pakosta keskikouluun ja aktiivinen
työelämä vei mukanaan. Työn ohella tuli sitten käytyä Liikemiesten kauppaopisto jne.
2. Mitä olette tehneet työksenne?
Työkseni olen tehnyt kaikenlaista. Jo kouluaikana lomat tai ainakin osa niistä tuli oltua
töissä, aluksi juoksupoikana, myöhemmin
erilaisissa toimistotehtävissä. Merkonomitutkinnon jälkeen ryhdyin mainostoimittajaksi
erään opiskelutoverin innostamana. Mainosalalla olinkin sitten aluksi toimittajana, sittemmin mainospäällikkönä kaikkiaan 14
vuotta. Työnantajina oli kaupan keskusliike,
sähköalan maahantuonti- ja tukkuliike, keskisuuri kemian teollisuusyritys. Viime mainitun palveluksessa tulin jatkossa perehtyneeksi vientitoimintaan ja päädyin lopulta
hallinto- ja talouspuolelle yrityksen hallintojohtajaksi ja ennen yrityksen omistussuhteiden muuttumista vähäksi aikaa jopa toimitusjohtajaksi. Yli 20 vuotta viimeksi mainittua yritystä palveltuani ja yrityksen siirryttyä
uusin käsiin 80-luvun lopulla minun työpanostani ei enää siellä tarvittu. Eläkkeelle siirtymiseeni saakka toimin useiden asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijänä ja hallitusten jäsenenä.

USP:n päätöslauselmat luovutettiin pääministeri Vanhaselle (Sutinat 2/08 - Suomi-

Seuran järjestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin syyskuussa järjestetyn viidennen varsinaisen istunnon päätöslauselmat luovutettiin pääministeri Matti
Vanhaselle 24.1.2008.
Luovutustilaisuudessa pääministerin työhuoneessa puhemies Pertti Paasio nosti erityisesti esille kansalaisuuslain ilmoitusmenettelyn siirtymäajan jatkamisen, kansalaisuusilmoitusmaksun, Suomi-koulut, kirjeäänestyksen ja passin anomisen ulkomailla.
Pääministeri lähettää päätöslauselmat eteenpäin lausuntokierrokselle valtiohallinnossa.
Lausunnot muodostavat siten tärkeän osan
ulkosuomalaisparlamentin edunvalvontatyöstä ja tiedottavat samalla valtionhallinnolle ulkosuomalaisten huolenaiheista.
Haastateltavana Arto Heikkinen
Tällä kertaa tiedotteen toimikunta haastatteli
syksyllä vastavalittua USP:n Välimeren, Afrikan ja Lähi-idän alueen varapuhemiestä,
Arto Heikkistä.
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin
Suomea olette kotoisin?
Peruskoulutukseltani olen merkonomi, mainoshoitaja (MAT). Varsinaiseen opiskeluun ei
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Arto ja Kasi Heikkinen

3. Asutte puolet vuodesta Espanjassa, miten
ja milloin päädyitte tällaiseen ratkaisuun?
Jo ennen eläkeikään pääsyä pohdimme
mahdollisuutta asettua ainakin talven ajaksi
johonkin valoisampaan ja talvisin lämpimämpään maahan. Puolisoni erityisesti viihtyi
huonosti Suomen talven harmaudessa ja
liukkaudessa. Harrastuksiimme kuului tuolloin myös golf, jonka pelaaminen Suomessa
olosuhteiden pakosta rajoittui vain kesäaikaan. Eri vaihtoehtoja selviteltiin ja viimein
valinta päätyi Espanjan Aurinkorannikkoon.
Kreikka olisi kovasti kiinnostanut, koska
olimme siellä monia lomiamme viettäneet.
Aurinkoisten päivien lukumäärä ratkaisi asian
Espanjan hyväksi.
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4. Tunnetteko olevanne enemmän ulkosuomalainen vai ”muuttolintu”? Vai molemmat?
Kyllä tässä itsensä tuntee lähinnä ”muuttolinnuksi”, koska kesä vetää aina Suomeen.
Nyt jo 16. talvea täällä Espanjassa viettäneenä tosin joissakin yhteyksissä jo tuntuu
siltä, että tästä yhteiskunnasta tietää enemmän ajankohtaisia asioita kuin Suomesta.
5. Mitä teette Espanjassa? Millainen on ns.
normaalipäivänne siellä? Onko teillä harrastuksia?
Mitäkö teemme täällä Espanjassa? Vaikea
kysymys, johon joutuu tuon tuostakin vastaamaan. Usein se kyllä esitetään muodossa: ”Miten saatte aikanne siellä kulumaan”.
Kyllä ne päivät vierähtävät uskomattoman
nopeasti. Ulkoilua, retkiä lähitienoille, joskus
kauemmaksikin, yhdistystoimintaa, tutustumista paikallisiin ruokiin ja juomiin, konsertteja, tanssiaisia jne. Tässä iässä – ja kulttuurissakin – on oppinut arvostamaan myös
siestaa. Normaalipäivä lienee sellainen, joka
aamutoimien jälkeen alkaa jonkinlaisella ulkoilutapahtumalla, lenkki, petankkipeli yms.
Sen jälkeen seurustelua kahvikupposen tai
oluen äärellä, lounas, siesta, jokin iltatilaisuus (kokous, canasta-peli, konsertti tms.)
tai vain rauhallinen koti-ilta, jolloin hoidetaan
sähköpostit ja muu yhteydenpito ystäviin ja
sukulaisiin tai katsellaan televisiosta hyvää
espanjalaista jalkapalloa. Silloin tällöin katsotaan televisiosta TV Finlandinkin ohjelmistoa.
Harrastuksista yleisimmät ovat nykyisin ulkoilu, lähinnä kävely, yhdistystoiminta ja canasta.
6. Millainen kuva teillä oli Espanjasta ennen
muuttopäätöstä, entä nyt?
Ennakkotietoa Espanjasta ei oikeastaan ollut, mitä nyt Kanarian saarilla muutaman
kerran oli tullut käytyä. Kuvittelimme, että
tämä on tyypillinen turistipaikka, jossa kuitenkin on hyvät edellytykset golfin peluulle
ja hintatasokaan ei olisi päätähuimaava.
Ruoan ja puhtauden suhteen oli pientä epäluuloa. Jo ensimmäisenä talvena kuitenkin
totesimme, että täällä on suunnattomasti
nähtävää ja koettavaa eikä epäluuloihinkaan
löytynyt katetta. Ehkä onnistuimme päätymään oikealle paikkakunnalle, jossa heti löytyi ensikertalaisille neuvojia ja opastajia
muussakin kuin golfin peluussa. Asuinympäristössämme on myös paikallista asutusta, ei
vain hotelleja. Koemme sen erittäin hyväksi.
Hankkiuduttuamme paikallisen Benalmádenan Suomalaiset-yhdistyksen jäseniksi alkoivatkin kielen opiskelu ja maahan tutustuminen vauhdikkaasti. Nyt pidämme Espanjaa
erittäin onnistuneena valintana. Näiden vuosien aikana se on myös kehittynyt edukseen
monessa suhteessa. Tällä hetkellä kyllä tuntuu siltä, että hinnat ovat karkaamassa hurjan inflaation myötä pilviin.
7. Miten espanjankieli sujuu ja onko teillä ollut aikaa tutustua Espanjan kulttuuriin?
Espanjan kielen osaamisella ei parane kehua, mutta jollakin lailla ainakin päivittäiset
asiat hoituvat niin naapureiden kuin muidenkin paikallisten kanssa. Espanjan kulttuuriin
olemme saaneet tutustua mielestämme varsin monipuolisesti. Olemme erilaisilla yhdistysmatkoilla kiertäneet lähes kaikkialla Es-

panjassa, tutustuneet moniin historiallisiin
paikkoihin, Madridin taideaarteisiin museoissa, erittäin monimuotoiseen ruoka- ja juomakulttuuriin eri puolilla maata jne.
8. Olette mukana Suomi-yhteisön toiminnassa Espanjassa, miksi?
Paikallisissa suomalaisyhteisöissä olemme
mukana välittääksemme uusille tulijoille sitä
tietoa, jonka täällä kauemmin olleina olemme jo hankkineet. Leijonatoimintaan osallistumme hankkiaksemme varoja täkäläisen
suomalaissiirtokunnan erilaisten toimintojen
tukemiseen.
9. Olette mukana myös Ulkosuomalaisparlamentin (USP) toiminnassa, mitä USP:n toiminta teille merkitsee?
USP:n toiminta merkitsee minulle mahdollisuutta olla mukana vaikuttamassa moniin ulkosuomalaisia (muuttolintujakin) koskeviin
asioihin, joihin mukana olleena olen todennut voitavan joukkovoimalla vaikuttaa, erityisesti Suomen valtionhallinnon suuntaan. Yksittäisten yhteisöjen yritykset edistää asioita
omin voimin ovat aikanaan kilpistyneet vastapuolen vähäiseen tietoon ja vaikeuksien
väheksyntään. USP on tässä asiassa saanut
valtavasti aikaan.
10. Olisiko mielestänne aiheellista yrittää
saada Suomen vaaleihin ulkosuomalaisten
oma vaalipiiri?
En usko ulkosuomalaisten oman vaalipiirin
parantavan mahdollisuuksiamme vaikuttaa
asioihin. Omien ehdokkaiden etsiminen ja
löytäminen voisi olla jo maantieteellisistäkin
syistä vaikeata. Mielestäni USP:n päätöslauselma 51. on perusteluineen sellaisenaan oikea ja hyvä.
11. Teidät valittiin syyskuussa USP:n Välimeren maiden, Afrikan ja Aasian alueen varapuhemieheksi. Miksi pyritte tähän toimeen ja
miten aioitte edistää USP:n toimintaa alueellamme?
Minua hiukan vaivaa ilmaisu pyrkimisestä,
koska en näe omalla kohdallani olevan siitä
kysymys. Kun minua pyydettiin varapuhemiesehdokkaaksi, en tuntenut asiaan kovin
suurta halukkuutta, koska arvelin tehtävään
täältä Espanjastakin löytyvän nuorempia,
parempia ja sopivampiakin ehdokkaita. Kun
niitä ei kuitenkaan noussut esiin, suostuin lopulta asettumaan ehdokkaaksi. En vielä osaa
oikein arvioida, miten parhaiten voisin edistää USP:n toimintaa alueellamme muuten,
kuin välittämällä tietoa ja kannustamalla yhteisöjä osallistumaan toimintaan. Tietoisuus
USP:sta ei ole kovin hyvää, joten jo tiedon lisääminen edistäisi asiaa.
12. Mitkä pitäisi, teidän henkilökohtaisen
mielipiteen mukaan, olla USP keihäänkärkiä
tällä toimikaudella?
Henkilökohtaisesti näkisin tällä toimikaudella
USP:n keihäänkärkinä kirjeäänestyksen mahdollistamisen, passien hakumenettelyn helpottamisen ulkomailla sekä Suomi-koulujen
tulevaisuuden turvaamisen. Näen myös tarpeellisena USP:n sääntöjen ja käsikirjan ohjeiden tarkistamisen ja eräin osin täsmentämisen, joiden valmisteluun puhemiehistön
pitäisi ryhtyä.
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14. Milloin olette onnellinen?
Tunnen itseni nykyisin yleensä onnelliseksi.
Venttiilin toimikunta kiittää Arto Heikkistä
haastattelusta ja toivoo menestystä USP:n
varapuheenjohtajan tehtävissä.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Suomi tunnustaa Kosovon itsenäisyyden EUmaiden enemmistön tavoin

(Ulkoasiainministeriön
18.2.2008)

tiedote

54/2008

Ulkoministerit saavuttivat yhteisymmärryksen EU:n suhtautumisesta Kosovon itsenäisyysjulistukseen. Ulkoministeri Ilkka Kanerva
pitää saavutettua tulosta erittäin merkittävänä sekä alueen kehityksen että EU:n yhtenäisyyden kannalta.
EU:n ulkoministerit vahvistivat sitoutumisensa Länsi-Balkanin vakauteen ja alueen selkeään Eurooppa-perspektiiviin. Unioni kasvattaa läsnäoloaan Kosovossa, kun noin 2000
asiantuntijan poliisi- ja oikeusvaltio-operaatio käynnistyy.
Ministerien yksimielisesti hyväksymät päätelmät mahdollistavat Kosovon tunnustamisen
ja suhteiden kehittämisen Kosovon kanssa.
Suomi ilmoitti tunnustavansa Kosovon itsenäisyyden ja käynnistävänsä tätä koskevat
kansalliset valmistelut.
Suomi osallistuu merkittävällä panoksella Kosovon poliisi- ja oikeusvaltio-operaatioon.
Suomi ottaa Kosovon sotilasoperaation
Kforin keskisen taisteluosaston johtoroolin
kesällä ja kasvattaa rauhanturvaajiensa
määrää 450:een. Lisäksi Etyjin puheenjohtajana ministeri Kanerva pitää tärkeänä järjestön läsnäolon jatkamista alueella.
Suomi on myös valmis tukemaan Kosovon
taloudellista kehitystä 15 miljoonalla eurolla
lähivuosien aikana. "Näin Suomi jatkaa merkittävää vastuunkantoaan koko alueen vakauden ja hyvinvoinnin edistämiseksi", toteaa ministeri Kanerva.
Googlen perustaja kehui Suomea pääministeri Vanhaselle (Taloussanomat 17.1.2007)
Pääministeri Matti Vanhasen USA:n vierailun
kolmas päivä huipentui Kaliforniassa Googlen perustaneiden Larry Pagen ja Sergey
Brinin tapaamiseen. Googlesta löytyi yllättäen kehuja Suomelle.
Jo aiemmin päivällä pääministeri Vanhanen
oli keskustellut ilmastoasioista kuvernööri Arnold Schwarzeneggerin kanssa.
Suomalaista teknologiaosaamista ja ilmastomuutostietämystä Kaliforniassa markkinoiva
pääministeri Vanhanen perehdytettiin Mountain Viewn kaupungissa sijaitsevalla Googlen
kampuksella hakukoneyhtiön merkittävään
tuotevalikoimaan ja Googlen ainutlaatuisen
vapaamuotoiseen yrityskulttuuriin.
- Google etsii koko ajan uusia ostokohteita.
Ostimme viime vuonna yhteensä 27 yritystä,
joista yksi oli suomalainen Jaiku. Pidämme
suomalaisia innovaatioita tarkasti silmällä
jatkossakin, Larry Page vakuutti pääministerille.
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Googlen menestystarinan luomisessa lähes
alusta asti mukana ollut, äidin puolelta suomalaista sukua oleva, Vice President Marissa
Mayer puolestaan yllätti pääministerin paljastamalla, että Suomi on itse asiassa googlelaisille merkittävä mittayksikkö.
- Vitsailemme usein, että jos muissa maissa
googlattaisiin yhtä ahkerasti kuin Suomessa,
Googlella menisi vieläkin paremmin. Suomessa tehtävät haut ovat maanne väestöpohjaan suhteutettuna aivan maailman huippuluokkaa, Mayer kertoi.
Kaksi tuntia kestäneen Google-vierailun aikana pääministeri Vanhanen ja Googlen tietokonegurut käsittelivät myös internetin leviämisen mukana syntyneitä vakavia haasteita,
esimerkiksi kuva- ja tekstimateriaalien levittämisen vastuukysymyksiä ja yksityisyyden
suojaa.
- Uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja
ilmaisun vapauden nauttimisen ohessa syntyy myös vakava velvollisuus vastuun muistamisesta. Vastuu kuuluu kaikille, niin yrityksille kuin palvelujen käyttäjille kaikkialla
maailmassa, pääministeri Vanhanen muistutti.
Pääministerin USA:n matka jatkuu torstaina
Seattlessa, jossa hän tapaa muun muassa
Microsoftin hallituksen puheenjohtajan Bill
Gatesin. Pääministeri palaa kotimaahan perjantaina.
Perintöverotus keveni vuoden vaihtuessa

(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2008)

Pienimpien perintöjen verottaminen loppui
kokonaan, ja isommissakin perinnöissä verotus keveni selvästi vuoden vaihtuessa. Verouudistus parantaa erityisesti lesken ja alaikäisten lasten asemaa.
Perintöverotuksessa annettava puolisovähennys nousee 6 800 eurosta 60 000 euroon.
Alaikäisen rintaperillisen saamaa vähennystä
nostetaan 3 400 eurosta 40 000 euroon.
Vastaisuudessa perintöosuutta aletaan verottaa vasta, kun sen arvo ylittää 20 000 euroa. Tähän asti alaraja on ollut 3 400 euroa.
Valtiovarainministeriössä on arvioitu, että
pelkästään tämä muutos vähentää perintöveroa maksavien määrää noin 60 prosenttia
verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Uudistus merkitsee esimerkiksi sitä, että lapsettoman pariskunnan tapauksessa lesken ei
tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa alle
80 000 euron perinnöstä. Aiemmin tällaisessa tapauksessa veroa on joutunut maksamaan noin 10 000 euroa.
Perintöjen verotusta lieventää myös veroasteikkojen alarajojen nostaminen. Lisäksi kolmannen veroluokan poistaminen alentaa
kaukaisten sukulaisten ja vieraiden saamien
perintöjen verotusta.
Uudistuksessa perintöjen ja lahjojen verottaminen erotettiin toisistaan, koska alennus
haluttiin keskittää perintöjen verottamiseen.
Verovapaan lahjan alarajaa korotettiin 3 400
eurosta 4 000 euroon.
Hallituksen aikoo vapauttaa vielä yritysten ja
maatilojen toimintaa sukupolvenvaihdoksissa
jatkavat perintöveron maksamisesta.

Sotalapsille Suomen kansalaisuus maksutta

(Sisäasiainministeriö 5.12.2007)

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid
Thors esittää, että sotalapsina Ruotsissa,
Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan aikana olleet entiset Suomen kansalaiset
saisivat Suomen kansalaisuuden takaisin
maksutta vuoden 2008 alusta lähtien. Kansalaisuuden myöntäminen edellyttää, että
hakija täyttää kansalaisuuslaissa säädetyt
edellytykset kansalaisuuden saamiselle.
Ulkomaalaisvirasto muuttuu vuoden 2008
alussa Maahanmuuttovirastoksi. Maahanmuuttoviraston maksullisten suoritteiden
hinnat määritellään sisäasiainministeriön
asetuksella.
Vuoden 2007 alusta lähtien kansalaisuuden
ovat saaneet takaisin maksutta sotaveteraanit, jotka ovat voineet osoittaa osallistuneensa Suomen armeijassa vuosina 1939-1945
kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena
Suomen sotiin.
Entinen Suomen kansalainen saa kansalaisuuden takaisin ilmoituksesta 31.5.2008 asti
Entisellä Suomen kansalaisella on 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
ei olisi sitä koskaan ollut. Ilmoitus on pantava vireille viimeistään 31.5.2008. Kansalaisuusilmoitus maksaa 240 euroa.
Kosovo, rypäleaseet ja vaalitarkkailu ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa (Valtioneuvoston tiedote 1.2.2008)
Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina
1. helmikuuta Kosovon statusprosessin tilannetta sekä Suomen osallistumista rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin.
Lisäksi keskusteltiin Venäjän tuleviin presidentinvaaleihin liittyvästä vaalitarkkailusta.
Suomi tukee Kosovon statuskysymyksen ratkaisemista viivytyksettä ja pitää tärkeänä,
että EU toimisi asiassa yhtenäisesti. Samalla
Suomi pitää tärkeänä, että yhteistyö Serbian
kanssa etenee, mukaan lukien EU:n ulkoministerikokouksessa 28.1. sovitun uuden yhteistyösopimuksen allekirjoitus.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta keskustelivat myös Suomen osallistumisesta rypäleaseita koskeviin kansainvälisiin
neuvotteluihin. Suomi osallistuu tammikuussa 2008 alkaneisiin neuvotteluihin eräiden
tavanomaisten aseiden rajoittamissopimuksen (CCW) puitteissa.
Suomi on myös mukana niin sanotussa Oslon prosessissa. Kokouksessa sovittiin Suomen osallistuvan prosessin seuraavaan kokoukseen, joka järjestetään Wellingtonissa
18.–22.2.2008. Wellingtonissa on tarkoituksena pohjustaa myöhemmin keväällä käytäviä varsinaisia sopimusneuvotteluja. Prosessin lähtökohtana on helmikuussa 2007 hyväksytty Oslon julistus, jolla valtiot sitoutuivat neuvottelemaan vuoden 2008 loppuun
mennessä kansainvälisen oikeudellisesti sito-
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van sopimuksen, joka kieltää kohtuutonta
haittaa siviiliväestölle aiheuttavat rypäleaseet. Suomi katsoo, että tähän kategoriaan
kuuluvat sellaiset rypäleaseet, joissa ei ole
minkäänlaista varmistusmekanismia tai joita
ei muutoin ole todettu luotettavasti toimiviksi. Suomi pitää edelleen tärkeänä, että rypäleaseiden aiheuttamiin humanitaarisiin ongelmiin puututaan kehittämällä muiden
muassa rypäleaseiden teknisiä ominaisuuksia.
Suomen kriisinhallintajoukko turvaa Kosovon
serbivähemmistöä

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2008)

Kosovon suomalainen kriisinhallintajoukko
valmistautuu suojelemaan Kosovon serbivähemmistöä, kun Kosovo julistautuu itsenäiseksi. Suomalaiset ottavat johtovastuun
Kforin keskisessä taisteluosastossa kesällä.
Kosovon itsenäistymisjulistusta odotetaan lähiaikoina. Kun Kosovo itsenäistyy, kansainvälinen yhteisö varautuu suojelemaan myös
Kosovoon jääviä serbejä, joita alueella on yli
100 000. Kosovossa vierailleen Suomen ulkoministerin ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtajan Ilkka
Kanervan mukaan serbivähemmistön suojelemiseksi tehdään kaikki mahdollinen.
Aikaisempien päätösten mukaisesti suomalainen kriisinhallintajoukko kasvaa nykyisestä
400:sta 450:een. Suomalaisjoukon komentajan Pekka Saariahon mukaan Kosovon serbit ovat kertoneet suomalaisille peloistaan.
Ulkoministeri Ilkka Kanerva vieraili alkuviikolla Serbiassa ja Kosovossa.
Ulkoministeri Ilkka Kanerva tapasi Serbian
kiistelevät johtajat Serbian-vierailullaan Kanerva tapasi pääministeri Vojislav Kostunican
ja presidentti Boris Tadicin. Kosovossa Kanerva tapasi mm. pääministeri Hashim
Thacin. Vierailut liittyivät Suomen Etyj-puheenjohtajuuteen.
Lyhyet vankeusrangaistukset ehdotetaan
korvattavaksi sähköisellä valvonnalla

(Oikeusministeriö 5.12.2007)

Oikeusministeriön asettama työryhmä laajentaisi sähköisen valvonnan käyttöä seuraamusjärjestelmässä. Se ehdottaa uutta valvontarangaistusta, jossa tuomittu voisi suorittaa lyhyehkön vankeusrangaistuksensa kotonaan tai laitoshoidossa sähköisessä valvonnassa. Tuomitun liikkeitä seurattaisiin
esim. matkapuhelimella tai jalkapannalla, joka on yhteydessä seurantalaitteeseen taikka
näiden yhdistelmällä.
Tarkoituksena on tarjota vankilan sijasta
vaihtoehto, joka edistäisi tuomitun sosiaalista selviytymistä ja ehkäisisi uusien rikosten
tekemistä. Valvontarangaistuksessa tuomittu
voisi ehdotonta vankeutta paremmin säilyttää sosiaaliset suhteensa sekä mahdollisen
työ- tai opiskelupaikkansa.
Rangaistus olisi mahdollinen silloin, kun yhdyskuntapalveluun tuomitsemiselle on este.
Päätöksen tekisi tuomioistuin. Kyseessä olisi
yhdyskuntapalvelua tuntuvampi rangaistus,
koska tuomittu olisi jatkuvan tarkkailun alaisena.
Nykyisin sähköistä valvontaa käytetään vankien poistumislupien seurannassa ja valvo
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tussa koevapaudessa, johon vanki voi päästä
aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapautumista. Uusi valvontarangaistus suoritettaisiin kokonaan sähköisessä valvonnassa. Rangaistus voisi olla lyhimmillään
14 vuorokautta ja enintään neljä kuukautta.
Ehdonalaiseen vapauteen pääsisi samoin
edellytyksin kuin ehdottomasta vankeusrangaistuksesta.
Rangaistusta varten laadittaisiin toimeenpanosuunnitelma, jossa tuomitulle määrättäisiin olinpaikka ja 10-40 viikkotuntia käsittävä
toimintavelvoite. Tuomittu saisi poistua kotoaan vain työtä, opiskelua, tapaamisia tai
muuta toimintakykyä edistävää toimintaa,
kuten kuntoutusta tai säännöllistä liikuntaharrastusta varten.
Päihteettömyyttä valvottaisiin virtsa-, sylkija puhalluskokein ja ennalta ilmoittamattomilla valvontakäynneillä kotona. Päihderikkomusta seuraisi välittömästi rangaistuksen
muuntaminen vankeudeksi. Valvontakäyntejä voitaisiin tehdä myös työ- ja opiskelupaikalle. Tärkeänä työryhmä pitää, että valvontaan sisältyisi myös henkilökohtaista tukea.
Työryhmä esittää, että rangaistus olisi kokeiluluontoinen vähintään ensimmäiset kolme
vuotta. Rangaistus edellyttäisi aina rikoksentekijän ja täysi-ikäisten samassa taloudessa
asuvien suostumusta. Valvottavan soveltuvuus arvioitaisiin kattavasti mm. tutustumalla hänen asuinoloihinsa ja päihteiden käyttöön.
Työryhmän arvion mukaan valvontarangaistukseen voitaisiin tuomita vuosittain noin
1.000 henkeä, joista pääosa olisi rattijuopumukseen syyllistyneitä. Valvottavia olisi noin
100-110 henkeä päivässä. Koska vankiluku
vähenisi samalla määrällä, vankiloiden ahtaus ja tarve lisärakentamiselle vähenisi.
Sähköisen valvonnan vuosikustannukset olisivat alustavien laskelmien mukaan noin 2
miljoonaa euroa, josta suurin erä olisi valvojien palkkaus. Yhtä valvottua kohden kustannus olisi 47 euroa päivässä, kun rangaistus
vankilassa tilojen vuokrakustannuksineen
maksaa 137 euroa vankia kohden. Vuosittain
säästöä kertyisi 3 miljoonaa euroa. Hyödyt
olisivat tätäkin suuremmat, jos tuomittu pääsee irti rikos- ja päihdekierteestään.
Ruotsissa elektronisia valvontarangaistuksia
on käytetty vuodesta 1994 lähtien, ja siellä
sähköisen valvonnan on äskettäin julkaistun
tutkimuksen mukaan todettu vähentäneen
rikoksen uusimisriskiä. Tämä selittyy osin
kuitenkin sillä, että Ruotsissa valvontaan sisältyy myös paljon kriminaalihuollon tukitoimia.
Työryhmä ehdottaa lisäksi, että teknisillä
menetelmillä valvottaisiin kaikkia matkustuskieltoja. Tällöin epäilty voitaisiin asettaa
matkustuskieltoon nykyistä useammin pidättämisen tai vangitsemisen sijasta. Työryhmän mielestä etenkin alle 18-vuotiaille tätä
vaihtoehtoa tulisi harkita vapaudenmenetyksen sijasta.
Suomi saavutti tavoitteensa Balin ilmastokokouksessa (Ympäristöministeriö 17.12.2007)
YK:n ilmastokokouksessa Balilla päästiin sopuun neuvottelujen avaamisesta kansainvälisestä sopimuksesta, joka koskee ilmastotoimia vuoden 2012 jälkeen. Neuvottelujen

aloittaminen pikaisesti on tärkeää, jotta sopimus astuisi voimaan heti Kioton pöytäkirjan
sopimuskauden päätyttyä. Nyt avattaviin
neuvotteluihin osallistuvat kaikki maat ja
niissä käsitellään sekä kehitysmaiden että
Yhdysvaltojen panosta. Jo aiemmin on käynnistetty neuvottelut Kioton pöytäkirjan piirissä olevien teollisuusmaiden tulevista päästövähennysvelvoitteista.
Suomen valtuuskuntaa Balilla johtanut ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen korostaa
että Suomen ja EU:n tavoitteet täyttyivät
kaikilta keskeisiltä osin ja että laaja-alainen
ja kattava ilmastosopimus on ainoa keino
hillitä ilmastonmuutosta. Balilla sovitun tiekartan eli tulevien neuvottelujen keskeisiä
elementtejä ovat:
• sopiminen teollisuusmaiden nykyistä tiukemmista päästörajoituksista
• kehitysmaiden vahvempi osallistuminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen
• ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellyttämät toimet
• vähäpäästöisen teknologian kehittäminen
ja saaminen laajempaan käyttöön
• ilmastorahoituksen ja ilmastomyötäisten
investointien lisääminen
• markkinamekanismien entistä laajempi
hyödyntäminen
• metsäkadon vähentäminen ilmastonmuutoksen hillinnän välineenä
Tästä eteenpäin neuvotteluja tullaan siis
käymään kahdella "raiteella". Yhtäältä jo
käynnissä olevat neuvottelut Kioton pöytäkirjan teollisuusmaaosapuolten tulevista velvoitteista jatkuvat. Toisaalta Balin päätökset
käynnistävät neuvottelut ilmastosopimuksen
alla muiden maiden panoksesta. Nämä raiteet pyritään myöhemmin yhdistämään.
Neuvottelut on tarkoitus saattaa päätökseen
vuonna 2009 Kööpenhaminassa järjestettävässä ilmastokokouksessa.
Tiilikaisen mukaan merkittävää on, että Balilla kaikki maat ovat yhteisesti sitoutuneet
neuvottelujen aikatauluun, yhteisiin päämääriin ja tulevan sopimusjärjestelmän keskeisiin asiakohtiin. On ratkaisevan tärkeää, että
USA ja nousevat taloudet, kuten Kiina ja Intia, osallistuvat neuvotteluihin, joissa määritellään kaikkien maiden tuleva panos ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
Teollisuusmaiden tulevista velvoitteista neuvotteleva, jo pari vuotta toiminut Kioton pöytäkirjan alainen työryhmä (Ad Hoc Working
Group, AWG) teki päätöksiä tulevasta työstään. Ryhmä arvioi ensi vuonna keinoja
päästövähennysten saavuttamiseksi. Tähän
kuuluu Kioton pöytäkirjan nykyisten sääntöjen arviointia ja kehittämistä. Esille tulevia
kysymyksiä ovat esimerkiksi kansainvälisen
päästökaupan ja muitten markkinapohjaisten
mekanismien rooli sekä se, miten metsien sitoma hiilidioksidi otetaan jatkossa huomioon.
Maakohtaisten tavoitelukujen tarkasteluun
siirrytään vuonna 2009.
Balilla päästiin sopuun myös useista välittömistä toimista. Istunnoissa tehdyillä päätöksillä käynnistettiin kehitysmaiden sopeutumista ilmastonmuutokseen tukeva rahasto,
ja vahvistetaan toimia puhtaan teknologian
saamiseksi kehitysmaiden käyttöön. Päätös
aloittaa kokeiluhankkeita metsäkadon vähentämisestä ja edistää metsien suojelua oli
monien kehitysmaiden kannalta tärkeä.
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Balin kokous osoitti selvästi, että ilmastoasiat ovat nousseet maailmanpolitiikan keskipisteeksi. Istuntojen yhteydessä järjestettiin
talous- ja kauppaministereiden epäviralliset
kokoukset. Kokouksessa kuultiin myös edellisellä viikolla Nobelin rauhanpalkinnon saaneiden hallitusten välisen ilmastopaneelin
IPCC:n puheenjohtajan tohtori Rajenda Pachaurin ja Yhdysvaltain entisen varapresidentin Al Goren puheenvuorot.
Ministeri Tiilikainen kävi kokouksen yhteydessä myös lukuisia kahdenvälisiä keskusteluja yhteistyöstä mm. Sambian, Indonesian,
Venäjän, Ukrainan ja Puolan valtuuskuntien
johtajien kanssa.
Kosovo ja Venäjän vaalit varjostavat Suomen Ety-johtajuutta

(Helsingin Sanomat 28.12.2007)

Suomen urakasta Euroopan turvallisuus- ja
yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtajana on
tulossa vuoden kestävä uuvuttavien ja vaikeiden otteluiden sarja, sanovat järjestöä
seuraavat diplomaatit. Aiemmin Etyjissä
odotettiin suurvaltojen suurta yhteentörmäystä Suomen vetovuoron aikana.
"Tilanne on parempi kuin syksyllä kuviteltiin", kuului yksi arvio, mutta sen optimistisemmiksi ennusteet vuodenvaihteessa alkavalle puheenjohtajuudelle eivät ole kehittyneet.
Maailman laajimmaksi valtioiden väliseksi ihmisoikeusjärjestöksi kehittynyt Etyj joutuu
lähikuukausina Suomen johdolla myrskyihin
sekä itsenäisyysjulistustaan valmistelevassa
Kosovossa että presidentinvaaleihin täysin
omilla säännöillään käyvällä Venäjällä. Järjestö ei kuitenkaan ole tämän hetken tilanteen valossa hajoamassa, kuten joitakin
kuukausia sitten ounasteltiin.
Synkimpien ennusteiden mukaan Helsingin
Ety-kokouksessa 1975 syntynyt järjestö olisi
päättänyt tiensä Suomen puheenjohtajuuden aikana sinne mistä se alkoikin.
Sittemmin Etyjin 56 jäsenmaata ovat kuitenkin pystyneet sopimaan Etyjille puheenjohtajamaat kolmeksi vuodeksi Suomeen jälkeen.
Venäjä oli nostanut tukemiensa maiden johtajuuskelpoisuuden kynnyskysymykseksi järjestön jatkolle ja sai Kazakstanin mukaan listalle.
Myös kiistat Etyjin budjetista ovat laantumassa normaalille tasolle, mikä tarkoittaa
budjetin viivästymistä jopa useilla kuukausilla.
Venäjä vaatii edelleen rajuja säästöjä alituisesti sättimäänsä ihmisoikeustoimintaan, ja
Yhdysvallat vaatii suuria säästöjä Etyjin sihteeristön budjettiin. Diplomaattien mukaan
säästövaatimukset hyvällä onnella mitätöivät
toisensa Suomeen johdolla käytävissä neuvotteluissa.
Vastuu Suomen toiminnasta Etyjin johdossa
on ensisijaisesti ulkoministeri Ilkka Kanervalla (kok), joka voi jonkin verran jakaa sitä ministeriönsä sisällä, mutta ei muiden ministeriöiden kanssa.
Kanerva arvioi perjantaina, että suurin haaste puheenjohtajuuden alkaessa on Venäjän
maaliskuussa pidettävien presidentinvaalien
tarkkailu.
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"Venäjän vaalitarkkailun toteutus pitäisi järjestelmän uskottavuuden vuoksi saattaa parempaan malliin", sanoi Kanerva.
Etyjin vaalitarkkailusta ja ihmisoikeuksista
vastaava toimisto Odihr ei lähettänyt tarkkailijoitaan Venäjän parlamenttivaaleihin joulukuun alussa Venäjän tarkkailijoiden toiminnalle asettamien rajoitusten vuoksi.
Kanervan mukaan Etyjin puheenjohtajan pitää nyt pyrkiä siihen, että "Venäjä voisi tulla
hieman vastaan, ja Odihr voisi nähdä täysimittaisen operaation toteuttamisen mahdollisena".
Moskovassa venäläisille viestimille joulunpyhien aikana puhunut varaulkoministeri Aleksander Gruško sanoi, että Venäjä aikoo itse
asettaa ehdot myös presidentinvaalien tarkkailulle ja haukkui Odihria venäläisittäinkin
kovasanaisesti.
Suurimman uhkakuvan paikasta Etyjin tulevalle vuodelle kilpailee vaalitarkkailun kanssa
Serbian maakunnasta kohti itsenäisyyttä kulkeva Kosovo.
Ratkaiseva voimainkoitos Kosovon itsenäisyydestä on siirtynyt muutamilla viikoilla tai
enintään muutamalla kuukaudella, osapuolen etsiessä mahdollisimman hyvin hallittua
tietä eteenpäin.
Joulunpyhien aikana Etyjissä päätettiin, että
sen tuhannen tarkkailijan operaatio Kosovossa jatkuu vuodenvaihteen jälkeenkin, mutta
Venäjän ja Serbian vaatimuksesta vain kuukauden kerrallaan. Toisin sanoen Suomi joutuu kerran kuukaudessa taivuttelemaan Venäjää ja Serbiaan määräajan jatkoon.
Etyjin tarkkailijoilla ei ole Kosovossa yhtä
suurta roolia kuin Natojohtoisilla kriisinhallintajoukoilla tai EU:n alaisuuteen YK:lta siirtyvällä siviilihallinnolla. Etyj on kuitenkin YK:n
ohessa ainoa paikka, jossa Venäjä on saman
pöydän ääressä lännen kanssa kiistassa Kosovosta.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Schengen-alue laajenee yhdeksällä uudella
maalla (Sisäasiainministeriö 19.12.2007)
EU:n sisäiseen vapaan liikkuvuuden Schengen-alueeseen liittyy yhdeksän uutta maata
21.12.2007. Rajatarkastukset niiden ja vanhojen Schengen-maiden välisestä maa- ja
meriliikenteestä poistuvat tuona päivänä.
Lentoliikenteestä rajatarkastukset poistuvat
myöhemmin eli maaliskuun lopussa 2008.
EU-kansalaisten on aikaisempaa helpompi
liikkua Viroon, Latviaan, Liettuaan, Puolaan,
Taekkiin, Slovakiaan, Unkariin, Sloveniaan ja
Maltalle. Tämän laajenemisvaiheen ulkopuolelle jäi vielä kolme EU:n jäsenmaata eli Romania, Bulgaria ja Kypros. Niiden Schengenvalmistelut jatkuvat. EU:n ulkopuolisista
maista Schengen-alueeseen kuuluvat Norja
ja Islanti.
Uusien Schengen-maiden valmistelut jäsenyyden vaatimuksiin käynnistyivät jo 10
vuotta sitten, kun niiden EU-jäsenyysneuvottelut alkoivat. Ne ovat kymmenessä vuodessa toteuttaneet perusteellisia uudistuksia rajaturvallisuusjärjestelmäänsä sekä muuhunkin lainvalvontaviranomaisten työhön täyttääkseen Schengenin säännöstön vaatimukset.

Suomen puheenjohtajakaudella päästiin yksimielisyyteen jäsenmaiden kesken nyt tapahtuvan laajenemisen mahdollistavan tietojärjestelmän käyttöönotosta. Joulukuussa
2006 Suomen johtamassa sisäasiainministerineuvoston kokouksessa päätettiin siitä, että
nk. SISone4all -järjestelmä otetaan käyttöön
ja että tämän myötä Schengen-alue laajenee
yhdeksällä maalla jo vuoden 2007 aikana.
Uusia jäsenmaita on Schengen-valmisteluissa tuettu laajasti jo yli kymmenen vuotta.
Tuki on ollut paitsi koulutusta myös materiaalista. Pelkästään ns. EU:n Schengen-rahastosta maita on tuettu lähes miljardilla eurolla. Suomi on myös antanut merkittävästi
kahdenvälistä tukea erityisesti Baltian maihin.
Uusiin jäsenmaiden valmiudet liittyä Schengen-alueeseen tarkastettiin ns. Schengen-arvioinneissa vuoden 2006 aikana. Pääosa tarkastuksista tehtiin suomalaisten asiantuntijoiden johdolla. Tarkastukset olivat tiukkoja
ja perusteellisia. Lähes kaikkiin maihin tehtiin vuoden 2007 aikana vielä uusintatarkastuksia. Viimeisimmässä sisä- ja oikeusasioiden neuvostossa todettiin kaikkien maiden
saavuttaneen Schengen-jäsenyydelle asetetun tason.
Schengen-laajenemisen vaikutukset näkyvät
Suomessa selvimmin Helsingin matkustajasatamissa, missä Viron-liikenteen tarkastukset loppuvat. Yli viiden miljoonan matkustajan virta kulkee vastedes ilman rajatarkastuksia. Valtaosa matkustajista on Suomen
kansalaisia.
Poliisi-, tulli- ja rajavartijaviranomaiset eli ns.
PTR-viranomaiset ovat arvioineet laajenemisen riskejä ja tehneet toimenpiteitä niiden
vähentämiseksi. Kotimaassa tehtävien toimien lisäksi avainasemassa on myös viranomaisyhteistyön tiivistäminen erityisesti Viron, mutta myös muiden Baltian maiden
kanssa. Suunnitelmat yhteistyön tehostamiseksi on tehty. Suomen PTR-johto tarkastelee tilannetta yhdessä Viron PTR-johdon
kanssa tammikuussa.
Schengen-alueen laajenemista juhlitaan laajasti uusissa Schengen-maissa. Sisäasiainministeri Anne Holmlund osallistuu 22. joulukuuta Unkarissa pidettävään Schengen-alueen laajenemisjuhliin.
EU-maat allekirjoittivat uuden sopimuksen

(Helsingin Sanomat 13.12.2007)

Kaikki EU-maat ovat allekirjoittaneet uuden
perussopimuksen Lissabonissa, Portugalissa.
Suomen puolesta sopimuksen allekirjoittivat
pääministeri Matti Vanhanen ja ulkoministeri
Ilkka Kanerva.
Sopimus uudistaa EU:n päätöksentekoa. Se
on vielä vahvistettava kaikissa jäsenmaissa
ennen kuin se astuu voimaan. Ainoastaan Irlanti järjestää asiasta kansanäänestyksen.
Puheenjohtajamaa Portugalin pääministeri
Jose Socrates painotti juhlaseremoniassa,
että sopimus sekä tehostaa että uudenaikaistaa EU:n toimintaa.
Sopimus on kuitenkin niin monimutkainen ja
täynnä poikkeuksia, että sen toimivuus selviää vasta käytännössä. Etenkin sopimuksella
perustettavien presidentin ja ulkopoliittisen
edustajan virkoihin on liittynyt kysymyksiä.
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Valtiojohtajat lentävät Lissabonista suoraan
Brysseliin tavanomaiseen huippukokoukseen, joka pidetään huomenna.
Kanerva: EU-maiden enemmistö päättäköön
ulkopolitiikasta

(Helsingin Sanomat 19.2.2008)

Ulkoministeri Ilkka Kanervan mielestä EUmaiden vähemmistöllä ei pitäisi olla valtaa
kaataa enemmistön päätöksiä ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla.
Hollantilaisessa Clingendael-tutkimuslaitoksessa tiistaina puhunut Kanerva vaati määräenemmistöpäätöksiä EU:n ulkopolitiikkaan.
"Enemmistö voisi näyttää tietä myös ulkopolitiikassa", Kanerva esitti.
Hänen mielestään tärkeistä kansallisista kysymyksistä pitäisi silti yhä päättää yksimielisesti.
Kanervan mielestä EU on hyvä brändi, ja
unionilla on paljon "pehmeää" valtaa. Hän
vaati unionilta kuitenkin nykyistä ripeämpää
päätöksentekoa.
EU:n ja jäsenmaiden tulisi myös käyttää
enemmän rahaa ulkopolitiikan haasteisiin,
Kanerva vaati.
"Emme voi täyttää sitoumuksiamme emmekä toimia nopeasti, ellemme avaa kukkaromme nyörejä. Tämä on ehdottaman tärkeää
kriisihallinnan alalla."
Kanerva kertoi salilliselle kuulijoita äskeisestä Yhdysvaltain-matkastaan. Hänen mukaan
eurooppalaisten ei tarvitse olla huolissaan
Yhdysvaltain presidentinvaalien tuloksesta,
koska kaikki kolme pääehdokasta tuntevat
hyvin Euroopan asiat.
Kanervan mielestä ei pidä olla ihmeissään,
jos voimansa tunnossa oleva Venäjä pitää
huolta edustaan. Taloudellisen ja sosiaalisen
sektorin kehittäminen ei kuitenkaan onnistu
Venäjälläkään, ellei demokratia ole kunnossa.
Ulkoministeri ei kuvailisi EU:n ja Venäjän
suhteita sanalla "haaste", vaan "kunnianhimo".
Hänestä Venäjä-suhteita ei pidä hoitaa vain
Brysselistä käsin. Kahdenvälisiäkin suhteita
pitää vaalia.
"On luonnollista, että kaikilla (EU-mailla) on
omat verkostonsa Venäjälle."
Kanervan EU-linjapuhetta seurasi noin sata
kuulijaa, enimmäkseen diplomaatteja, tutkijoita ja hollanninsuomalaisia. Kanervan piti
lausua EU-linjauksistaan jo viime syksynä.
EU-maiden neuvottelut Lissabonin sopimuksesta olivat kuitenkin niin vaikeassa vaiheessa, että puhetta päätettiin siirtää.
Eurokansalaiset nettijuttusille komission johdon kanssa (Digitoday 28.1.2008)
Huomenna klo 16 Suomen aikaa luvataan
avata EU-kansalaisille mahdollisuus näkemysten vaihtoon Euroopan komission johdon
kanssa.
Debate
Europe
–keskustelufoorumi,
http://europa.eu/debateeurope/, käynnistetään uudelleen näyttävästi tiistaina 29. tammikuuta klo 16-18 Suomen aikaa.
Kansalaisilla on avajaiskeskustelussa tilaisuus vaihtaa näkemyksiä muun muassa komission varapuheenjohtajan Margot Wallströmin, ympäristökomissaari Stavros Dima
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sin ja energiakomissaari Andris Piebalgsin
kanssa.
Keskustelussa keskitytään aluksi kolmeen
pääteemaan:
Euroopan
tulevaisuuteen,
energiaan ja ilmastonmuutokseen sekä kulttuurienväliseen vuoropuheluun. Foorumilla
on osio myös muihin EU-asioihin liittyvälle
keskustelulle.
Debate Europe -keskustelufoorumi toimii
EU:n kaikilla 23 virallisella kielellä, ja lisäksi
mukana on katalaani.
Uudistetulla foorumilla on tarkoitus virittää
rakentavaa ajatustenvaihtoa, jossa kansalaiset esittävät näkemyksiään ja komissio antaa palautetta. Tarkoituksena on myös tukea
eurooppalaisen julkisuuden kehittymistä internetissä ja tehdä tutuksi komission uutta
internetstrategiaa, joka mottonsa "Being
Global, Going Local" mukaisesti yhdistää globaalin ja paikallisen toiminnan.
Komission edustajien luvataan osallistuvan
keskusteluun säännöllisesti myös jatkossa.
Näin halutaan varmistaa, että kaikkia keskusteluja seurataan ja että komission ja kansalaisten näkemystenvaihto toteutuu.
Debate Europe -foorumi sai alkunsa EU:n
komission vuonna 2005 esittämän K-suunnitelman (kansanvalta, kuunteleminen, keskustelu) yhteydessä.
Foorumi tarjosi EU-maiden kansalaisille mahdollisuuden vaihtaa verkossa näkemyksiään
erinäisistä EU:hun liittyvistä asioista. Foorumi avattiin maaliskuussa 2006, ja tähän
mennessä siellä on esitetty jo tuhansia kommentteja ja kävijöitä on ollut yli 1,3 miljoonaa.
Suomessa valmistellaan
EU:n johtajavalinnoista

huippukokousta

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)
Suomessa on valmisteltu salassa Lapissa pidettävää huippukokousta EU:n tulevista johtajavalinnoista. Huhtikuussa pidettävään
EU:n liberaaliryhmän kokoukseen odotetaan
yhteensä pariakymmentä pääministeriä, komissaaria ja EU-parlamentin johtoa.
Kokouksessa on määrä pohjustaa mm. EU:n
presidentin ja ulkoministerin virkoja.
Lapissa pidettävä kokous olisi tärkein Suomessa pidetty sitten EU-puheenjohtajuuden,
sillä liberaaliryhmä käyttää suurta valtaa niin
komissiossa kuin EU-parlamentissakin.
YLE Uutisten haastattelema laajentumiskomissaari Olli Rehn sanoo tavoittelevansa painavaa komissaarinsalkkua vuoden 2009 EUvaalien jälkeenkin.
Pääministeri Matti Vanhanen arvioi YLE Uutisille, että EU:n pysyvän puheenjohtajan ja
ulkosuhteiden hoitajan paikat ratkaistaan todennäköisesti jo tämän vuoden joulukuussa.
EU-asiantuntija Esko Antola uskoo, että suuret jäsenmaat vievät tärkeät virat EU:ssa.
Suomelle EU:lta työsyrjintään liittyvä varoitus (Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)
Suomi on saanut EU:n komissiolta työsyrjintään liittyvän varoituksen.
Komissio vaatii, että Suomen on pantava
täytäntöön EU-säännöt, joissa kielletään uskontoon, vakaumukseen, ikään, vammaisuuteen ja sukupuoliseen suuntautumiseen pe-

rustuva syrjintä työssä. Samanlaisen varoituksen sai kymmenen muuta EU-maata.
Komission mielestä Suomen lainsäädännöstä
ei käy yksiselitteisesti ilmi, että sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä on
kielletty julkisella sektorilla. Lisäksi ammatillisia vaatimuksia koskevat poikkeukset ovat
laajemmat kuin direktiivi sallii.
Muut varoituksen saaneet maat ovat Alankomaat, Irlanti, italia, Kreikka, Malta, Ranska,
Ruotsi, Tshekki, Unkari ja Viro.
Uusi sopimus voimaan lentomatkustajien tietojen luovuttamisesta

(Oikeusministeriön tiedote 7.2.2008)

Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla
EU:n ja USA:n välinen vuonna 2007 allekirjoitettu sopimus lentoyhtiöiden matkustajarekisteritietojen luovuttamisesta saatetaan
väliaikaisesti voimaan ennen sen kansainvälistä voimaantuloa.
Kyseessä on ns. PNR-sopimus (Passenger
Name Record), jonka mukaan EU varmistaa,
että lentoyhtiöt siirtävät rekisteröimänsä tiedot USA:han saapuvista ja sieltä lähtevistä
matkustajista Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle. Ministeriö puolestaan
takaa riittävän tietosuojan saamilleen tiedoille.
Lentomatkustajatietoja on luovutettu USA:n
viranomaisille vuodesta 2004 alkaen. Uusi
sopimus on aiemmin sovellettujen sopimusten kaltainen. Sillä turvataan EU:n ja USA:n
välisen lentoliikenteen häiriötön ja turvallinen jatkuminen. Sopimuksen tarkoituksena
on torjua terrorismia, siihen liittyvää rikollisuutta ja muita vakavia kansainvälisiä rikoksia.
Uuteen sopimukseen liittyen USA:n viranomaisilla ei enää ole suoraa pääsyä lentoyhtiön varausjärjestelmään, jos lentoyhtiö on
ottanut käyttöön sellaisen järjestelmän, jolla
se voi itse toimittaa tarvittavat tiedot.
Sekä EU:n että USA:n puolesta uusi sopimus
allekirjoitettiin heinäkuussa 2007 ja sitä on
sovellettu väliaikaisesti siitä lähtien. Sopimuksen kansainvälinen voimaantulo edellyttää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ja USA ovat
saattaneet kansallisen hyväksymisprosessinsa omalta osaltaan päätökseen.
USA haluaa aseistautuneita vartijoita Euroopan-lennoille (Helsingin Sanomat 11.2.2008)
Yhdysvallat vaatii uutistoimisto Reutersin
mukaan eräitä EU:n jäsenmaita hyväksymään aseistautuneiden vartijoiden sijoittamisen Yhdysvaltoihin lentäviin ja sieltä saapuviin matkustajakoneisiin.
Reutersin lainaamien diplomaattilähteiden
mukaan amerikkalaiset vaativat myös lisää
tietoja lentomatkustajista.
Yhdysvallat on esittänyt näitä vaatimuksia
kahdenvälisissä neuvotteluissa esimerkiksi
Kreikan ja Tšekin kanssa. Tämä on ärsyttänyt EU:n johtoa, koska asiasta olisi Euroopan maiden mielestä neuvoteltava suoraan
Yhdysvaltojen ja EU:n kesken.
Yhdysvallat ja EU allekirjoittivat 2007 sopimuksen lentomatkustajatietojen luovuttamisesta. Tämä sopimus uudisti jo vuonna 2004
solmitun sopimuksen. Sopimuksen tavoit-
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teeksi ilmoitettiin terrorismin ja siihen liittyvän rikollisuuden torjuminen.
Reutersin lähteiden mukaan Yhdysvallat on
kytkenyt uudet vaatimukset viisumivapauden
myöntämiseen.
EU:n uudet itä- ja keskieurooppalaiset jäsenmaat ovat pitkään halunneet Yhdysvaltoihin
matkaaville kansalaisilleen samanlaisen viisumivapauden kuin EU:n vanhat jäsenmaat.
Komissio sai näpeilleen Suomen viestintämarkkinalaissa (Digitoday 11.1.2008)
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin antoi torstaina vapauttavan tuomion Euroopan komission nostamaan kanteeseen, joka koskee
erityisesti
viestintämarkkinalain
joitakin
säännöksiä.
Asia koskee kiinteän verkon ja matkaviestinverkon yhteen liittämisen sääntelyä Suomessa.
Komissio katsoi kanteessaan, että Suomen
perinteinen hinnoittelumalli, jossa lankapuhelinverkosta soitettaessa ilman ensisijaisvalintaa tai operaattoritunnusta matkapuhelinoperaattori määrää matkapuhelinverkon
käytöstä loppuasiakashinnan, on direktiivien
vastainen.
Euroopan yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi komission kanteen.
Suomi vetää viinimaahakemuksen pois

(Helsingin Sanomat 26.11.2007)

Hallitus luopuu tavoitteestaan saada Suomelle viinintuottajamaan asema EU:ssa.
Maatalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk)
kertoi asiasta Brysselissä.
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
vaati jo lokakuun lopulla, että Suomi luopuu
aseman tavoittelusta. Valiokunnan mielestä
viinimaaksi profiloituminen antaisi EU:ssa
väärän kuvan Suomen ilmastosta.
Hallitus ei kuitenkaan heti luopunut ajatuksesta. Suuri valiokunta muistutti viime perjantaina hallitusta eduskunnan kielteisestä
kannasta.
Anttila sanoi EU:n maatalousministerien kokouksen yhteydessä, ettei eduskunnan kannassa ole nokan koputtamista.
"Minä kunnioitan demokratiaa, piste", hän
painotti.
Valmisteilla olevan uudistuksen myötä jäsenmaat saisivat myydä tuottamaansa viiniä
kaupallisesti vain, jos ne on listattu viinintuottajamaiksi. Suomi haluasi itsensä mukaan joukkoon, koska Ahvenanmaalla on
käynnissä pieni viininviljelykokeilu.
Jorma Ollila EU:n viisaiden ryhmään

(Suomen Sillan Uutisviikko 49/2007)
Nokian entinen pääjohtaja Jorma Ollila on
valittu Euroopan unionin ns. viisaiden ryhmään. Ollila ryhtyy pohtimaan Euroopan tulevaisuutta EU-maiden pyynnöstä.
Ollila aloittaa viisaiden ryhmän toisena varapuheenjohtajana syksyllä. Ryhmän puheenjohtajaksi valittiin Espanjan entinen pääministeri Felipe González, ja toinen varapuheenjohtaja on Latvian entinen presidentti
Vaira Vike-Freiberga.
Ryhmä ryhtyy kokoamaan listaa ryhmän
muista korkeintaan yhdeksästä ”viisaasta jä
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senestä”. Jäsenten tehtävä ei ole koko- tai
edes osapäiväinen.
Helsingin Sanomien haastattelema Ollila toivoo ryhmään mahdollisimman laaja-alaista
edustusta eri maista ja eri aloilta. Hänen
mukaansa olennaista on miettiä Euroopan
roolia koko maailmassa.
Ryhmän toimikausi on kaksivuotinen. Ryhmän tarkoitus on kartoittaa EU:n uhat ja
mahdollisuudet vuosina 2020  2030. Aloitteen ryhmästä oli tehnyt Ranskan presidentti
Nicols Sarkozy.
Jorma Ollila toimii nykyisin Nokian ja Shellin
hallitusten puheenjohtajana.
TALOUSUUTISET
Suomalaisten eriarvoisuus kasvaa yhä

(Helsingin Sanomat 26.2.2008)

Suomi on muuttunut entistä eriarvoisemmaksi, vaikka kaiken kaikkiaan suomalaiset
voivat aiempaa paremmin, kertoo Stakesin
tuore raportti. Tämä selittyy sillä, että myös
pienituloisten reaalitulot ovat kasvaneet ja
terveys kohentunut. He ovat kuitenkin yhä
enemmän jäljessä parempiosaisia.
Raportin mukaan tuloerot ovat kasvaneet
Suomessa jo 1970-luvun alun tasolle. Kasvu
on ainakin osin seurausta harjoitetusta politiikasta, sillä tulonsiirrot ja progressiivinen
verotus tasaavat tuloeroja yhä vähemmän.
Myös työelämästä syrjäytyminen on edelleen
yleistä.
Eriarvoisuudesta kertoo myös se, että raportin mukaan pienituloisten ja vähän koulutettujen terveys ei ole kohentunut samaa tahtia
kuin hyvätuloisten ja koulutettujen.
Sen sijaan alueellisesti hyvinvointierojen kasvu näyttää 2000-luvulla pysähtyneen. Eroja
on kuitenkin yhä: suurissa kaupungeissa
asuvilla on enemmän psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia, kun taas maaseudulla yleisimmät ongelmat liittyvät toimeentuloon.
Raportin valossa parhaiten voivat kaupunkien lähellä sijaitsevalla maaseudulla asuvat
suomalaiset.
Kaiken kaikkiaan suomalaiset voivat Stakesin
mukaan entistä paremmin. Yhdeksän kymmenestä työikäisestä suomalaisesta on tyytyväinen elämäänsä. Hyvinvoinnin mittarina
käytetään aiempaa enemmän muita kuin
materiaalisia tekijöitä.
Tutkimus osoittaa, että suomalaiset luottavat vahvasti hyvinvointivaltioon ja haluavat
säilyttää sen pitkälti nykyisessä muodossaan.
Aiempaa useampi pitää sosiaaliturvan tasoa
jopa liian matalana.
Suomalaisten hyvinvointi 2008 -raportti perustuu Stakesin väestökyselyyn, jossa haastateltiin puhelimitse 4 530 suomalaista loppuvuodesta 2006. Vastausprosentti oli 84.
Ulkomaalaisen työvoiman määrässä huimaa
kasvua (Suomen Sillan Uutisviikko 49/2007)
Ulkomaalaisia tulee Suomeen töihin yhä nopeammalla tahdilla, kertoo YLE Uutiset. Tänä
vuonna työntekoon on haettu oleskelulupia
lähes 60 prosenttia enemmän kuin viime
vuonna.
Marraskuun loppuun mennessä oleskelulupaa työntekoa varten haki 5.750 henkeä
EU:n ulkopuolisista maista. Kaikkiaan haki-

joita arvioidaan tulevan 6.500. Edellisenä
vuonna hakijoita oli 3.900.
YLE Uutisten keräämien tietojen mukaan
vielä enemmän on kasvanut Euroopan unionin sisältä Suomeen tulleiden työntekijöiden
määrä. Marraskuuhun mennessä 7.800 EUkansalaista oli rekisteröitynyt Suomeen töihin. Viime vuonna EU:n sisältä tuli 4.600
työntekijää.
Kun maahan saapuvien EU-kansalaisten
määrä kasvaa joulukuun aikana, näyttäisi
unionin sisältä tulevien työntekijöiden määrä
tänä vuonna hyppäävän jopa lähes kaksinkertaiseksi.
Luvut käsittävät vain virallisesti Suomeen pidemmäksi ajaksi työhön tulleet. Kyseessä on
sama ryhmä, jota hallitusohjelmassa Suomeen kaivataan.
Ensi vuonna työntekijöitä uskotaan seuraavan heidän perheenjäsenensä, joten kasvun
odotetaan jatkuvan.
Ulkomaiset yritykset tekivät ennätysvyöryn
Suomeen (Suomen Sillan Uutisviikko 7/2008)
Suomeen tulleiden uusien ulkomaisten yritysten lukumäärä ylitti viime vuonna kaikki
ennätykset.
Viime vuonna Suomeen tilastoitiin 303 uutta
ulkomaista yritystä, mikä on kaikkien aikojen
suurin määrä. Kasvua oli 46 prosenttia edellisvuoteen, ilmenee Invest in Finlandin Uudet
ulkomaiset yritykset Suomessa 2007 –tilastosta.
Eniten Suomeen rantautui yrityksiä Ruotsista, 87. Yhdysvalloista tuli 34, Iso-Britanniasta 24 ja Tanskasta 23 uutta yritystä. Kaksi
kolmasosaa uusista ulkomaisista yrityksistä
syntyi yrityskaupan kautta.
Eniten uutta yritystoimintaa eli 175 yritystä
tuli kauppa- ja palvelusektorille. Sen jälkeen
merkittävin toimiala oli tieto- ja viestintäteknologia, 44 uutta yritystä. Myös ympäristöteknologia toi Suomeen ulkomaista osaamista 24 uudessa yrityksessä.
Terveydenhuoltoteollisuuteen syntyi 17 uutta yritystä.
Finnair lenteli komeasti voitolle
(Taloussanomat 5.2.2008)
Lentoyhtiö Finnair käänsi viime vuonna tuloksensa voitolle. Liikevoitto oli 141,5 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin yhtiö teki
10,8 miljoonaan euron tappion.
Finnairin toimitusjohtaja Jukka Hienonen sanoo, että ponnistelut kannattavuuden eteen
alkoivat viime vuonna tuottaa tulosta.
– Finnairin kannattavuus parani jokaisella
vuosineljänneksellä.
Paras vuosineljännes oli loka-joulukuu, joka
on yleensä ollut vaisu tai jopa tappiollinen.
Lentokoneiden käyttöasteet olivat ennätyskorkeat, vaikka Finnair lisäsi runsaasti lentoja. Loppukesästä ja alkusyksystä keskihinta
oli painuksissa uusien reittiavausten vuoksi,
mutta hinta toipui vuoden loppua kohden.
Hienonen sanoo, että yhtiö keskittyy tulevaisuudessa parantamaan lentojen täsmällisyyttä. Lentoyhtiö joutuu toimimaan vaativammassa liiketoimintamallissa.
– Eurooppa–Aasia-liikenteen monimutkaisuus on haasteellisempi kuin pelkkä paikallisliikenteen hoito.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Finnairin myynti kasvoi viime vuonna 9,6
prosenttia 1,18 miljardiin euroon. Matkustajaliikenne kasvoi 6,6 prosenttia.
Finnair ennakoi matkustamisen muuttuvan
ryhmämatkustamisesta
yksilömatkustamiseen. Lentoyhtiölle tämä tarkoittaa sitä, että
varaukset tulevat entistä lähempänä matkan
ajankohtaa.
Neste ja Finnair palkittiin New Yorkissa

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)

Neste Oilin esittelyfilmi on voittanut kultaa
New York Festivalsin yritysvideokilpailun
energiasarjassa. Finnairin matkustamoviihde
sai hopeaa matkustamoviihteen sarjassa.
Neste Oilin Refining the Future tukee yhtiön
strategian viestimistä erityisesti ulkoisille
kohderyhmille. Neste Oil tähtää maailman
johtavaksi biodieselin valmistajaksi. Filmin
on suunnitellut ja tuottanut Avset.
Finnair sai hopeaa lennoilla esitettävällä
Welcome to Lakeland -lyhytelokuvalla. Suomen Visiotalon tuottaman filmi esittelee Suomen vesistöjen merkitystä matkailijoille ja
Suomen elinkeinoelämälle.
New York Festivals on maailman suurin yritysfilmien kilpailu ja tapahtuma. Vuosittain
kilpailuun osallistuu 3 000 työtä noin 30
maasta.
Stockmannin Lindex-kauppa toteutuu

(Helsingin Sanomat 3.12.2007)

Stockmannin Lindex-kauppa toteutuu. Yhtiö
on saanut 96,4 prosenttia Lindexin osakkeista.
Stockmann on pidentänyt tarjousaikaa joulukuun puoliväliin, jotta lopuillakin Lindexin
omistajilla on mahdollisuus myydä osakkeensa. Sen jälkeen Stockmann aloittaa Ruotsin
osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn niin pian kuin se on mahdollista.
Stockmann tarjosi lokakuussa ruotsalaisesta
Lindexistä 870 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen Stockmann toimii kahdeksassa maassa.
Kaupan ehdoksi Stockmann asetti sen, että
Lindex-tavaramerkin rekisteröinti Venäjällä
onnistuu. Kun asia varmistui lokakuussa,
Stockmann jatkoi Lindexin osakkeiden hankkimista.
Eurostat: Joka toisella suomalaisella taloudella vain matkapuhelimet

(Digitoday 29.11.20078)

Suomen talouksista 47 prosenttia kommunikoi yksinomaan kännykällä. Euroopan Unionissa vain Liettuassa useammat taloudet
ovat hylänneet lankalinjat.
Euroopan Unionin tilastotoimiston raportin
mukaan alueella on sataa ihmistä kohti 95
matkapuhelinliittymää.
Unionin 25 jäsenmaassa kuitenkin vain 18
prosenttia talouksista luottaa yksinomaan
matkapuhelimiin. Jako uuden ja vanhan Euroopan välillä on selvä. Britanniassa vain 13
prosenttia ja Saksassa 11 prosenttia talouksista on pelkästään matkapuhelimen varassa.
Toisaalta Liettuassa on 48 prosentilla käytössä yksinomaan matkapuhelimet, Suomessa
47 prosentilla ja Tsekissä 42 prosentilla.
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Lankapuhelinten suosio ei kuitenkaan ole aivan alamaissa. Niiden lukumäärä oli vuonna
1995 43 puhelinta sataa asukasta kohti.
Vuonna 2005 luku oli 48.
Matkapuhelinliittymien määrä vaihtelee suuresti maittain. Luxemburgissa on 158 liittymää sataa henkeä kohti ja Liettuassa 127,
Italiassa 122 ja Suomessa 103. Vastaavasti
Romaniassa luku on vain 62.
Eläkkeelle siirrytään entistä myöhemmin

(Suomi.fi 28.11.2007)

Eläkkeelle siirrytään entistä myöhemmin, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo. Eläkkeelle
lähdön kehitystä mittaava eläkkeellesiirtymisiän odote oli 59,5 vuotta vuonna 2006.
Erityisesti 50-vuotiaiden työssä olevien työajan odote on pidentynyt huomattavasti.
Heidän eläkkeellesiirtymisiän odotteensa on
noussut tällä vuosikymmenellä 61,5 vuoteen.
Eläketurvakeskuksen johtajan Hannu Uusitalon mukaan vuoden 2005 työeläkeuudistus
kaventaa työn ja eläkkeen välistä jyrkkää rajaa.
Uusitalon mukaan vuoden 2006 lopussa
joustavassa eläkeiässä olevista 63-67-vuotiaista oli töissä kaikkiaan 30 000 henkilöä eli
yksitoista prosenttia ikäryhmästä. Näistä
noin 16 000 oli myös eläkkeellä eli teki eläkkeen rinnalla ansiotyötä.
Nokialta jättitulos, kurssi riehaantui

(Kauppalehti 24.1.2008)

Nokia teki loppuvuonna jättimäisen liikevoiton.
Yhtiön liikevoitto oli loka-joulukussa 2.492
miljoonaa euroa. Analyytikot ennustivat 1
732 miljoonan euron voittoa.
Yhtiön tulos ennen veroja oli 2.573 miljoonaa, kun analyytikot odottivat 1.786 miljoonan tulosta.
Nokian koko vuoden liikevaihto oli runsaat
51 miljardia euroa. Koko vuoden liikevoitto
on puolestaan liki kahdeksan miljardia euroa. Vuodelta 2006 yhtiö keräsi noin 5,5 miljardin euron liikevoiton.
Nokian osakekohtainen tulos viime vuoden
viimeiseltä neljännekseltä nousi odotuksiakin
enemmän eli 0,47 euroon edellisvuoden 0,32
eurosta. Ennuste oli 0,44 euroa.
Neljänneksen liikevaihto nousi 15,7 miljardiin
euroon edellisvuoden 11,7 miljardista.
Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo
sanoo, että yhtiö ylitti maagisen 40 prosentin markkinaosuuden.
Nokian hallitus esittää osingon korotusta viime vuodelta. Hallituksen esitys on 0,53 euron osinkoa/osake v. 2007. Vuodelta 2006
maksdettiin 0,43 euroa.
Yhtiö toimitti markkinoille 133,5 miljoonaa
kännykkää, kun vuotta aiemmin lukema oli
106 miljoonaa.
Niiden keskihinta putosi edellisvuoden 89
eurosta 83 euroon. Markkinaosuudekseen
yhtiö arvioi 40 prosenttia, kun lukema vuotta
aiemmin oli 36 prosenttia.
Yhtiön osake on riehaantunut ja kävi tuloksen julkistamisen jälkeen lähes 15 prosentin
nousussa. Iltapäivän mittaan osakkeen hinta
tasaantui ja nousuprosentti on 12 tietämillä.
Viimeisimmät kaupat on tehty 23,2 euron tasolla.

Nokia romahti ympäristövertailussa

(Taloussanomat 27.11.2007)

Puhelinvalmistaja Nokia romahti tämänkertaisessa
ympäristöjärjestö
Greenpeacen
elektroniikkavertailussa. Nokian ykköstila
vaihtui yhdeksänneksi.
Greenpeacen pistokokeissa selvisi, että Nokian vanhojen tuotteiden kierrätyksessä on
puutteita Venäjällä, Intiassa, Thaimaassa, Filippiineillä ja Argentiinassa.
Sen lisäksi tieto kierrätyksestä on yhtiön nettisivuilla sekavaa, eikä henkilöstöä ole koulutettu riittävästi. Venäjällä, Thaimaassa ja Argentiinassa tietoa vanhojen tuotteiden kierrätyksestä ei saa maan omalla kielellä.
– Nokia on pitkällä vaarallisista kemikaaleista
luopumisessa ja omista jätteistään huolehtimisessa. Nyt toivomme, että he olisivat yhtä
pitkällä kierrätysjärjestelmissä maissa, joissa
yleensä ei ole muutoin kierrätystä nurkan takana, sanoo Jacob Hartmann Greenpeacestä.
– Nokialla on käytettyjen puhelimien ja lisävarusteiden keräyspisteitä 85 maassa ympäri
maailmaa. Greenpeacen palaute on arvokasta, ja tulemme tekemään omat tarkastukset
parempien toimintatapojen varmistamiseksi,
kommentoi Nokian ympäristöjohtaja Markus
Terho Greenpeacen tiedotteessa.
Greenpeace vertaili elektroniikkayhtiöitä nyt
kuudennen kerran. Vertailussa on mukana
14 suurinta elektroniikkatuottajaa.
Järjestön mukaan yritykset ovat yleisesti ottaen kehittäneet toimintaansa selvästi parempaan suuntaan runsaan kahden vuoden
aikana.
Suurimman nousun teki Samsung, joka nousi 8. sijalta toiseksi.
– Järjestö kiittää Samsungia näytöistä, joissa
ei ole PVC:tä sekä uusista matkapuhelimista,
joiden näppäimistössä ei ole bromattuja palonestoaineita, sanoo Greenpeacen viestintäpäällikkö Juha Aromaa.
Vertailun paras oli Sony Ericsson, joka nousi
toiselta sijalta ykköseksi.
Lapin Kulta menee Heinekenille

(Kauppalehti 25.1.2008)

Brittipanimo Scottish & Newcastle jaetaan
Carlsbergin ja Heinekenin kesken.
Yli 10 miljardin euron kauppa vaatii vielä Euroopan komission ja kilpailuviranomaisten
hyväksynnän. Carlsberg ja Heineken tarjovat
brittipanimosta 800 penceä osakkeelta.
Esitetyn
hajautussuunnitelman
mukaan
Carlsberg hankkii S&N:n 50 prosentin osuuden Baltic Beverages Holding-yhtiöstä. Tanskalaispanimo saa näin täyden vallan Baltikatoiminnoista ja myös S&N:n intresseistä
Ranskassa, Kreikassa, Kiinassa ja Vietnamissa.
Heineken saa haltuunsa S&N:n brittibisnekset kuten Strongbow-siiderin. Heineken saa
myös S&N:n toiminnot muilla Euroopan
markkinoilla kuten Suomessa, Belgiassa,
Portugalissa, Irlannissa, Yhdysvalloissa ja Intiassa.
Suomessa Hartwallin keihäänkärki on Lapin
Kulta.
Carlsbergin pääjohtaja Jorgen Buhl Rasmussen riemuitsi hankkeesta.
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- Yhdellä askeleella olemme luoneet maailman nopeimmin kasvavan globaalin panimoyrityksen.
Meillä on nyt täysi kontrolli toimiimme Venäjällä ja muualla BBH-alueilla.
Suomessa Carlsberg omistaa Sinebrychoffin.
Hartwall on ollut Scottish&Newcastlen omistuksessa.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Suomi rikkoi Pisa-tutkimusten piste-ennätyksen (Helsingin Sanomat 4.12.2007)
Suomalaiskoululaisten menestys tuoreimman
Pisa-tutkimuksen luonnontieteiden testissä
rikkoi aiempien tutkimusten kaikki ennätykset.
Suomen tulos oli myös merkitsevästi parempi kuin minkään muun 56 osallistujamaan.
Ykkössija tuli 563 pisteellä, kun toiseksi tullut Hongkong jäi 21 pisteen päähän.
OECD julkisti tiistaina virallisesti kolmannen
Pisa-tutkimuksen tulokset Pariisissa ja eri
puolilla maailmaa. Alustavia tuloksia pääsi
vuotamaan jo viime viikolla Espanjan ja Saksan viestimiin, minkä takia myös OECD julkisti viime torstaina osan aineistosta.
Luonnontieteissä, joita suurin osa tehtävistä
nyt koski, suomalaisten osaaminen oli korkeaa tasoa kaikilla osa-alueilla, mutta erityisesti luonnontieteellisen todistusaineiston käytössä.
Osaamisessa korostui myös tasaisuus eli
heikkojen oppilaiden osuus oli Suomessa
pieni verrattuna muihin OECD-maihin ja koulujen väliset erot olivat kaikista osallistujamaista pienimpiä. Myöskään sukupuolten ero
ei luonnontieteissä ollut suuri ja vuodesta
2003 se on kaventunut.
Suomalaisoppilaat suhtautuvat myönteisemmin luonnontieteellisten asioiden opiskeluun
kuin OECD-maiden oppilaat keskimäärin,
mutta kovin kiinnostuneita he eivät eri aihepiireistä ole. Esimerkiksi kasvien biologia ei
suomalaiskoululaisia juuri kiinnosta.
Lukutaidossa Suomi on ollut ykkönen jo kaksi kertaa, ja nytkin vain Etelä-Korea keräsi
hieman enemmän pisteitä. Eri mittauskertojen välinen vaihtelu on Suomessa ollut pienintä.
Sen sijaan tyttöjen ja poikien välinen ero on
lukutaidossa Suomessa OECD-maista toiseksi suurin. Suomalaistytöt ovat parantaneet
lukutaitoaan entisestään.
Matematiikassa Suomen ohi meni hienoisesti
vain Taiwan, mutta vuodesta 2003 suomalaisoppilaiden keskiarvo on noussut. Pojat
pärjäävät matematiikan testeissä tyttöjä paremmin ja ero vain kasvoi edellisestä mittauksesta.
Kaikkiaan suomalaisoppilaiden menestys on
pysynyt 2000, 2003 ja 2006 tasaisen hyvänä
ja se perustuu kaikentasoisiin oppilaisiin –
huippuihin ja heikkoihin.
OECD:n mukaiset perusvaatimukset suomalaisista täytti 95 prosenttia kaikilla osa-alueilla, kun keskimääräinen taso oli noin 80 prosenttia.
Myös oppilaiden ja koulujen väliset erot ovat
Suomessa pienet eli sillä, mitä koulua käy, ei
ole tulosten kannalta väliä. Tulosten vaihtelusta koulu selitti Suomessa alle kuusi prosenttia, kun keskiarvo oli 34 prosenttia.
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Sosioekonominen tausta vaikutti oppilaiden
tuloksiin eniten Ranskassa ja Uudessa-Seelannissa, kun Suomessa vaikutus oli selvästi
alle OECD-maiden keskiarvon.
Tasa-arvon lisäksi suomalainen koulutusjärjestelmä on kustannustehokas: huipputulokset saavutettiin keskimääräisin menoin. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa oppilasta
kohti käytetään enemmän rahaa.
Suomeen muuttaneet lapset menestyvät
OECD:n oppimisvertailussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2008)

Suomeen muuttaneet lapset menestyvät
OECD-maiden maahanmuuttajien oppimisvertailussa keskimääräistä paremmin. Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksen mukaan Suomeen tulleet maahanmuuttajalapset saavat nk. Pisa-tutkimuksessa jopa 50 Pisa-pistettä enemmän kuin
OECD-maiden maahanmuuttajat keskimäärin.
Tulokset ovat peräisin vuoden 2006 Pisa-tutkimuksesta, jossa arvioitiin ensimmäisen ja
toisen polven maahanmuuttajia.
Tutkijat selittävät Suomeen muuttaneiden
keskimääräistä parempaa menestystä sillä,
että Suomessa perusopetus on kaikille tasaarvoista ja peruskoulujen erot OECD-maiden
pienimpiä. Siten myös oppilaiden osaamisen
vaihtelu on vähäistä.
Tulevaisuuden haasteena nähdään maahanmuuttajamäärien kasvu, jolloin koulutuksessa on pystyttävä ennakoimaan aiempaa paremmin maahanmuuttajien tarpeet ja kielen
oppimisen tärkeys.
Ruotsiin uusi suomalainen koulu

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)
Ruotsiin perustetaan uusi suomalainen koulu. Ruotsin kouluvirasto on myöntänyt luvan
Södertäljeen perustettavalle vapaakoululle.
Kouluun tulee ensi vaiheessa yksi esikoululuokka ja peruskoulun kolme luokkaa.
Ruotsissa toimii nyt kahdeksan suomenkielistä vapaakoulua. Yksi niistä on Upplands-Väsbyn koulu Tukholman pohjoispuolelle. Södertäljen koulun perustamislupaa haki Upplands-Väsbyn koulu ja sen rehtori Markku
Peura.
Ruotsin kouluvirasto myönsi luvan Södertäljen ruotsinsuomalaisen koulun perustamiselle, vaikka Södertäljen kunta vastusti hanketta. Södertäljen kunnanvaltuusto katsoi, että
asukkaita ei pitäisi jakaa etnisiin ryhmiin.
Södertäljen koulun perustamista hakenut
Peura arveli Ruotsin radion suomenkielisen
Sisuradon haastattelussa, että suomenkielinen vapaakoulu on silti tervetullut Södertäljeen ja että virkamiestasolla ollaan jopa tyytyväisiä päätökseen.
Korkeakoulutuksen myynti ulkomaalaisille alkaa (Taloussanomat 18.12.2007)
Suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut pääsevät pian myymään tutkintoon johtava koulustaan Eta-alueen ulkopuolisille opiskelijoille. Asiaa koskeva laki tulee voimaan
todennäköisesti tammikuun alussa ja koskee
ryhmiä, ei yksittäisiä opiskelijoita.

Euroopan talousalueen ulkopuolelta kotoisin
oleville opiskelijoille voidaan ruveta pian
myymään suomalaista korkeakouluopetusta,
jos vireillä oleva lakimuutos menee läpi.
Hallitusneuvos Eerikki Nurmi opetusministeriöstä kertoo, että asiaa koskevaa päätöstä
odotetaan vielä tämän viikon aikana eduskunnasta. Tällainen aikataulu tarkoittaa, että
laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta. Jos
käsittely venyy, lakia päästäisiin soveltamaan helmikuussa.
Esityksen mukaan uudistus koskee ryhmiä,
ei yksittäisiä opiskelijoita. Opetuksen maksajana pitää olla joku tilaaja. Se voi olla esimerkiksi valtio, yhdistys tai organisaatio.
Nurmen mukaan opinnot voi maksaa paitsi
ulkomainen myös suomalainen taho.
– Opetusta voitaisiin antaa myös esimerkiksi
suomalaisena kehitysapuna, jolloin kustannukset menisivät Suomen kehitysyhteistyövaroista, kertoo Nurmi.
Muutos koskee yliopistoja ja ammattikorkeakouluja. Ne voivat lain voimaan tultua myydä tutkintoja, joiden järjestämiseen heillä on
muutenkin oikeus.
Nurmen mukaan tämä tutkintoon johtava tilauskoulutus tuo uuden vaihtoehdon Eta-alueen ulkopuolisille.
Ammattikorkeakoulu Haaga-Heliassa lain käsittelyä on seurattu kiinnostuneina. Rehtori
Ritva Laakso-Mannisen mukaan ensimmäiset
uudistuksen tarkoittamat ryhmät voisivat
aloittaa opintonsa ehkä vuoden 2009 tai
2010 syksyllä.
– Tätä ennen pitää löytää yhteistyökumppanit ja neuvotella sopimukset sekä löytää
opiskelijaryhmät, miettii Laakso-Manninen.
Jo nyt Haaga-Helia on hyvin kansainvälinen.
Siellä opiskelee noin 700 tutkinto-opiskelijaa
ja 300 ulkomaista vaihto-opiskelijaa. Tämä
tarkoittaa, että oppilaitoksen opiskelijoista
kymmenes on muualta kuin Suomesta. Laakso-Manninen arvioi, että vuonna 2015 ulkomaalaisten osuus on kasvanut neljännekseen.
Hän perustelee tätä sillä, että suomalainen
opetus on hyvin kiinnostavaa ulkomaalaisten
silmissä. Pisa-tutkimusten tulokset ovat lisänneet kiinnostusta entisestään.
– Tammikuussa meillä alkaa englanninkielisiä koulutusohjelmia, joissa on yhteensä 69
aloituspaikkaa. Näihin tuli 7 200 hakemusta.
Lakiuudistus on Laakso-Mannisen mielestä
vasta pieni askel ulkomaalaisille maksullisen
koulutuksen suuntaan. Hänen mielestään
opetusta pitäisi voida myydä kenelle tahansa
pääsykriteerit täyttävälle, joka sitä tahtoisi
ostaa sen sijaan, että opetus kustannetaan
suomalaisten verorahoista. Vuosi ammattikorkeakoulussa maksaa keskimäärin 7 000
euroa oppilaalta.
– Kun meillä on kerran hyvä koulutus ja
tuotteet, miksemme lähde avaamaan markkinoita ja myymään sitä muille. Euroopassa
on enää pari, kolme maata, jotka tarjoavat
ilmaista koulutusta ulkomaalaisille, sanoo
Laakso-Manninen.
Suunnitteilla on myös lukukausimaksukokeilu
Eta-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille. Se linkittyy kuitenkin yliopistolakiuudistukseen ja tulee käsittelyyn todennäköisesti
vasta vuonna 2009.
Opiskelijajärjestöt ovat vastustaneet ulkomaalaisten lukukausimaksuja. Ne ovat pe-
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länneet, että pian suomalaisetkin joutuisivat
maksamaan koulutuksestaan. Laakso-Manninsen mukaan tämä ei suinkaan ole tarkoitus. Sen sijaan se, että ulkomaalaiset maksaisivat opinnoistaan parantaisi hänen mielestään opetusta entisestään.
– Kyllä opiskelijatkin ovat entistä vaativampia asiakkaita, kun he ovat maksavia asiakkaita.
Finlandia Hannu Väisäselle

(Ilta-Sanomat 4.12.2007)

Tämän vuoden kirjallisuuden Finlandia-palkinnon voitti Hannu Väisänen omaelämäkerrallisella romaanillaan Toiset kengät (Otava).
Finlandia-palkinnon arvo on 26 000 euroa.
Finlandian saajan valitsi oululainen, eläkkeellä oleva sanomalehti Kalevan kulttuuritoimittaja Kaisu Mikkola. Mikkola valitsi palkittavan
kuuden ehdokkaan joukosta.
Kuvataiteilijanakin tunnettu Hannu Väisänen
on myös kotoisin Oulusta. Väisäsen kirja käsittelee hänen omaa lapsuuttaan ja nuoruuttaan Oulussa.
Ennakkoon arveltiin, ettei Mikkola uskalla
antaa Finlandiaa Väisäselle yhteisen kotikaupungin vuoksi, mutta Mikkola teki pelottoman ratkaisun.
Väisäsellä on parhaillaan esillä maalausnäyttely Galerie Anhavassa Sanomatalossa.
Mikkolan mielestä Väisäsen romaanissa on
klassikon aineksia. Hän luonnehtii teosta
kaikki aistit herättäväksi lukuelämykseksi
nuoren pojan suuresta ja kaikki vaikeudet
tieltään raivaavasta kutsumuksesta.
- Väisäsen toisessa Antero-kirjassa murrosikäisen pojan yksityinen kasvukertomus
muuttuu yleisinhimilliseksi selviytymistarinaksi, koskettavaksi romaaniksi siitä, miten
taiteilija syntyy, Mikkola perustelee.
Muut Finlandia-ehdokkaat olivat Agneta Aran
Det har varit kallt i Madrid, Juha Itkosen
Kohti, Jari Järvelän Romeo ja Julia, Sirpa
Kähkösen Lakanasiivet ja Laura Lindstedtin
Sakset.
Väisänen palkittiin hiljattain myös taiteen
valtionpalkinnolla. Viime vuonna Finlandiapalkinnon sai Kjell Westö.
Finlandia Junior -palkinto Tatun ja Patun
Suomelle (Helsingin Sanomat 29.11.2007)
Vuoden Finlandia Junior –kirjallisuuspalkinnon ovat saaneet kuvakirjantekijät Aino Havukainen ja Sami Toivonen teoksestaan Tatun ja Patun Suomi. Se on jo viides monesti
palkittujen lastenkirjailijoiden ja kuvittajien
Tatu ja Patu -sarjassa ja kunnioittaa Suomen
itsenäisyyden juhlavuotta.
Outolan pojat Tatu ja Patu koluavat siinä
maatamme etelästä pohjoiseen ja perehtyvät niin Suomen historiaan ja luontoon kuin
omituisiin asukkaisiinkin.
Finlandia Junior -palkinnosta päätti tänä
vuonna Turun kaupungin kirjastotoimenjohtaja Inkeri Näätsaari. Suomen kirjasäätiön
perustama palkinto ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle jaettiin nyt 11.
kerran. Se on suuruudeltaan 26 000 euroa.
Palkintoehdokkaina olivat tänä vuonna myös
Jukka Itkosen runokirja Taikuri Into Kiemura
(kuvitus Christel Rönns), Hanna Marjut Marttilan nuortenkirja Filmi poikki, Paula Moila
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sen ja Kirsi Haapamäen historiallisia faktoja
ja fiktiota sekoittava Herttuan hovissa, Paula
Norosen lastenkirja Emilian päiväkirja – Supermarsu lentää Intiaan (kuvitus Pauliina
Mäkelä) ja Maria Vuorion satukirja Orava ja
pääskynen (kuvitus Mika Launis).
Tieto-Finlandia Peter von Baghin Siniselle
laululle (Helsingin Sanomat 12.12.2007)
Suomen taiteiden historiasta kertova Sininen
laulu on "arkista ja akateemista, hiomatonta
ja hienostunutta samassa virkkeessä, ja molemmat ulottuvuudet samalla mutkattomuudella", perusteli päätoimittaja Matti Apunen
valintaa. Tieto-Finlandian palkintosumma on
26 000 euroa.
Peter von Baghin Sininen laulu (WSOY) oli
kuudesta ehdokkaasta myös isokokoisin ja
painavin, ja valitsijan mielestä sen rikkaus,
eeppinen ja fyysinen paino "lopulta musersivat alleen".
Sininen laulu oli neljäkymmentä vuotta tietokirjoja julkaisseen Peter von Baghin, 64, ensimmäinen Tieto-Finlandia-ehdokkaaksi valittu teos. 12-osaisen televisiosarjan haastatteluihin pohjautuva kirja on Apusen mielestä
kuitenkin myös moniääninen, kollaasi tai
mosaiikki.
"Äänten kokonaisuudesta hahmottuu se suuri kuva, jota kutsutaan suomalaiseksi taiteeksi. "Sinisen laulun merkittävin ominaisuus on se, ettei se puhu kohteestaan kuin
aikansa eläneestä esineestä, joka 'varmaankin merkitsi jotain aikansa ihmisille'", Apunen
määritteli.
Hän viittasi myös Baghin kirjoituksissaan ja
esitelmissään käyttämiin hyperboliin. "Peter
von Bagh on suomen kielen biodiversiteetin
kannalta tärkeä mies; hän on jokseenkin
omin voimin pelastanut suomen sanavarastoon ilmaukset 'lumoava', 'suunnaton', 'ristivalaisu' ja 'nousukasmainen'. Näistä olen erityisen kiintynyt viimeksi mainittuun, koska
se on niin ladattu, ja se viittaa sosiaalihistoriassa kauas, jonnekin muistin horisontin
taakse."
Muumit voittoon Ranskassa

(Ilta-sanomat 27.1.2008)

Tove Janssonin Muumipeikko-sarjakuvakokoelma voitti maailman suurimman sarjakuvafestivaalien
sarjakuvaklassikkopalkinnon
Angoulêmessa, Ranskassa.
Moomin et les brigands -albumin kanssakilpailjoita olivat mm. Robert Crumb, Jules
Feiffer ja André Franquin.
- Tuomariston päätös oli yksimielinen, kertoi
eräs juryn jäsen Ilta-Sanomille.
Angoulêmen festivaaleilla on aiemmin päässyt palkinnoille suomalaisia sarjakuvaomakustanteita vaihtoehtosarjakuvien sarjassa.
- Julkaisemme Tove Janssonin koko sarjakuvatuotannon kolmessa osassa, kertoi Le
Petit Lézard -kustantamon voimahahmo Emma Lavoix Ilta-Sanomille.
Kirjan ensimmäinen painos myytiin nopeasti
loppuun ja toinen painos tulee Lavoix'n mukaan kirjakauppoihin maanantaina.
Angoulêmen festivaalien mittasuhteista kertoo se, että kävijämäärän saa kertomalla
Helsingin kirjamessujen kävijämäärän kolmella.

Suomi ilmasta on vuoden luontokirja

(Helsingin Sanomat 3.12.2007)

WWF eli Maailman luonnonsäätiö on valinnut
Vuoden luontokirjaksi teoksen Suomi ilmasta
(Tammi). Teoksen kuvat ovat Hannu Vallaksen, ja tekstin on laatinut toimittaja Veikko
Neuvonen. Ulkoasu on graafisen suunnittelijan Jukka Aallon.
Tämänvuotisen luontokirjan valitsi kirjailija
Leena Lehtolainen.
WWF:n jo 30:tta kertaa järjestämään kilpailuun tuli ennätysmäärä ehdokkaita: kymmenen kustantajan 21 teosta sekä kolme omakustannetta.
Kriteereitä voittajateokselle ovat muiden
muassa soveltuvuus suurelle yleisölle ja
luonnonsuojelusanoman edistäminen.
Miehen työ kahmi Jussi-ehdokkuuksia

(Iltasanomat 9.1.2008)

Vuoden 2007 Jussi-ehdokkaat on julkistettu.
Eniten ehdokkuuksia kahmi Aleksi Salmenperän elokuva Miehen työ, joka tavoittelee palkintoa 11 kategoriassa.
Ehdolla viime vuoden parhaaksi elokuvaksi
ovat Miehen työ, Musta jää, ja Tali-Ihantala
1944. Ohjaajan tunnustuksesta mittelevät
Salmenperän lisäksi JP Siili elokuvasta Ganes, ja Mustan jään ohjannut Petri Kotwica.
Miespääosaehdokkaat ovat Eero Milonoff,
Tommi Korpela ja Martin Bahne ja naispääosaehdokkaat Outi Mäenpää, Ria Kataja ja
Saija Lentonen.

Suomi-palkinto myönnetään tunnustuksena
merkittävästä taiteellisesta urasta. Perusteena voi myös olla huomattava saavutus tai lupaava läpimurto.
Suomi-palkinnon rahallinen suuruus vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna palkinto on 30
533 euroa.
Palkinto on kulttuuriministerin ja valtiovallan
antama tunnustus ja samalla kiitoksenosoitus taiteellisesta luomistyöstä. Suomi-palkintoja on jaettu vuodesta 1993.
Katri Helena ja Pirkko Saisio saivat Pro Finlandianu (Helsingin Sanomat 30.11.2007)
Tasavallan presidentti Tarja Halonen on
muistanut yhtätoista taiteilijaa Suomen Leijonan Pro Finlandia -mitalilla. Joukossa on
muun muassa Block-valaisimestaan tunnettu
suunnittelija Harri Koskinen. Myös kirjailijat
Pirkko Saisio ja Anja Snellman sekä laulaja
Katri Helena Kalaoja saivat tunnustuksen taiteellisista ansioistaan.
Kuvataiteilijoista mitalin saivat graafikko,
professori Erik Bruun, kuvanveistäjä Pekka
Jylhä, taidemaalari Jukka Mäkelä, kuvataiteilija Nina Roos ja kuvanveistäjä Arvo Siikamäki.
Teatteriväestä presidentti palkitsi näytelmäkirjailija ja teatteriohjaaja Juha Siltasen ja
Svenska teaternin johtajan Johan Storgårdin.
Pro Finlandia on merkittävin tasavallan presidentin myöntämä tunnustus kulttuurin tekijöille.

Max Payne -elokuvan kuvaukset alkoivat

Teräsbetoni vie viisuihin maskuliinisen hevishown (Helsingin Sanomat 1.3.2008)

Pitkään kehitellyn Max Payne -elokuvan kuvaukset ovat alkaneet. Teattereihin se voisi
tulla vuonna 2010.
Mark Wahlbergin tähdittämän Max Payne –
elokuvan kuvaukset ovat alkaneet Torontossa. Sen ohjaajana hääri The Omenin uusintaversiosta vastannut John Moore.
Elokuvan juoni mukailee ilmeisesti suomalaisen videopelin ensimmäisen osan sisältöä.
Kun huumerikolliset murhaavat Paynen perheen, hän siirtyy undercover-agentiksi ja
lähtee jahtaamaan huumeen alkulähdettä.
IMDbssä elokuvan ensi-illaksi on merkitty
2010.
Max Payne -elokuvaa on kehitelty ainakin
vuodesta 2001 saakka, jolloin Dimension
Films osti oikeudet hittipelin valkokangasversioon.

Suomen Euroviisuedustaja vuonna 2008 on
Teräsbetoni.
Soturimetalliyhtye voitti Helsingin Kulttuuritalolla lauantai-iltana järjestetyn kolmivaiheisen finaalin. Voittaja valittiin puhelinäänestyksellä. Ääniä annettiin noin 340 000.
Teräsbetoni sai viimeisen superfinaali-äänestyksen äänistä 38,9 prosenttia. Toiseksi tullut Kari Tapio sai 33,9 prosenttia, kolmanneksi jäänyt Cristal Snow sai 27 prosenttia
äänistä.
Ensimmäisessä vaiheessa lauantaina järjestettiin niin sanottu toisen mahdollisuuden
karsinta. Siitä pääsivät finaaliin mukaan
Crumbland-yhtye kappaleella Pleasure ja
Vuokko Hovatta Kerkko Koskisen sävellyksellä Virginia.
Vuokko Hovatta sai Kulttuuritalon salissa selkeästi suurimmat aplodit karsinnassa. Suosio
ei kuitenkaan kantanut loppuun asti.
Varsinaisen finaalin ensimmäisellä kierroksella äänestettiin kahdeksasta kilpailijasta kolme niin sanottuun superfinaaliin. Paikkansa
lunastivat viisufanien suosikki Cristal Snow,
iskelmäkansan ehdokas Kari Tapio ja heviyleisön suosikki Teräsbetoni. Nämä artistit
esiintyivät vielä kerran, vanhat äänet nollattiin ja yleisö äänesti suosikkejaan uudelleen.
Teräsbetonin esitys oli maskuliininen hevishow.
Lavalla nähtiin finaalissa reilusti pyrotekniikkaa, eli suomeksi sanottuna tulta, pommeja
ja kipinöitä. Näin näyttävää showta Teräsbetonilla ei ollut vielä karsintakierroksella. Neljän miehen yhtyeen lisäksi lavalla oli kaksi

(Digitoday 8.2.2008)

Suomi-palkinnot kirjailijoille, tanssille, kamarimusiikille, elokuvafestivaalille ja ITE-taiteelle (Helsingin Sanomat 12.12.2007)
Muun muassa ITE-taiteilija Veijo Rönkkönen
palkittiin tämän vuoden Suomi-palkinnolla.
Rönkkösen patsaspuisto sijaitsee Parikkalassa.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on
palkinnut viisi eri taiteenalan edustajaa Suomi-palkinnoilla.
Vuoden 2007 palkinnon saivat kirjailija,
kääntäjä Lars Huldén, kirjailija Zinaida Lindén, tanssitaiteilija Sini Länsivuori, jousikvartetti Meta4, Rakkautta ja anarkiaa -festivaali
sekä ITE-taiteilija Veijo Rönkkönen.
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miestä hakkaamassa ylimääräisiä rumpuja ja
huutamassa kertosäettä.
Suomen edustussävelmäksi valittu kappale
kajahtaa Euroopan kuuluville näillä näkymin
20. toukokuuta Eurovision laulukilpailun ensimmäisessä semifinaalissa Belgradissa.
Sunrise Avenuelle EBBA-palkinto ja kultalevy
Kreikasta (Suomen Sillan Uutisviikko 3/2008)
Sunrise Avenue -yhtyeelle on myönnetty European Border Breakers Award (EBBA), joka
ojennetaan yhtyeelle Cannesissa 27. tammikuuta. Yhtye esiintyy gaalassa.
Viidettä kertaa jaettavat palkinnot myönnetään artisteille, joiden debyyttialbumit ovat
saavuttaneet korkeimmat myyntiluvut Euroopan unionin alueella, oman kotimaansa
ulkopuolella.
Sunrise Avenuen On the Way to Wonderland
on myynyt pelkästään Saksassa lähes
200.000 kappaletta. Suomessa se on myynyt
platinaa. Kultaan albumi on yltänyt Saksan
lisäksi Itävallassa, Sveitsissä ja viimeisimpänä myös Kreikassa. Hittisingle Fairytale Gone
Bad soi viime vuonna radioiden taajuuksilla
ympäri Euroopan.
Sunrise Avenue on tullut tutuksi etenkin keskieurooppalaiselle yleisölle.
Esimerkiksi Saksassa yhtye on erittäin suosittu. Saksan viime vuoden soitetuimpien radiokappaleiden Top 100 -listalta löytyy kolme Sunrise Avenuen kappaletta.
European Border Brakers Awards on eurooppalaisten musiikkialan järjestöjen sekä MTV
Europen ja musiikkimediatalo Billboardin perustama tunnustuspalkinto uusille, kansainvälisesti menestyneille eurooppalaisille artisteille ja heidän levy-yhtiöilleen, kirjoittajilleen
ja kustantajilleen.
Aikaisemmin palkinnon ovat voittaneet mm.
Redrama, José González ja Katie Melua.
Kansallisarkisto sähköisti Suomen itsenäisyysjulistuksen (IT Viikko 5.12.2007)
Suomen Kansallisarkisto on digitoinut miljoonannen asiakirjansa, nimittäin Suomen alkuperäisen itsenäisyysjulistuksen.
Senaatin Suomen kansalle osoittama itsenäisyysjulistus on päivätty 4.12.1917. Tiedotteen mukaan julistus on digitoitu erityisesti
arkistokäyttöön tarkoitetulla skannerilla. Kuvan resoluutio on 300 dpi, ja värinhallinnan
avulla sävyt on saatu täsmäämään originaalin kanssa täyttäen Kansallisarkiston korkeat
laatuvaatimukset.
Asiakirja ei kuntonsa puolesta asettanut erityisiä haasteita digitoitaessa, kertoo kehittämispäällikkö István Kecskeméti Kansallisarkistosta.
- Julistus on normaalia arkistopaperia paksumpaa, voidaan melkein puhua kartongista.
Jos tavallinen kopiopaperi on painoltaan 80100 grammaa, niin tämä on lähemmäs 200grammainen. Aika tuhtia siis ja hyvässä kunnossa.
Julistuksen tekstin laati senaattori E. N. Setälä. Tekstin suomenkielinen versio päättyy
seuraavasti:
"Samalla kuin Hallitus on tahtonut saattaa
nämä sanat kaikkien Suomen kansalaisten
tietoon, kääntyy Hallitus kansalaisten, sekä
yksityisten että viranomaisten puoleen, har-

taasti kehoittaen kutakin kohdastansa, järkähtämättömästi noudattamalla järjestystä
ja täyttämällä isänmaallisen velvollisuutensa,
ponnistamaan kaikki voimansa kansakunnan
yhteisen päämäärän saavuttamiseksi tänä
ajankohtana, jota tärkeämpää ja ratkaisevampaa ei tähän asti ole Suomen kansan
elämässä ollut."
Itsenäisyysjulistus suomeksi
http://digi.narc.fi/digi/julistus.ka
Äiti valittiin suomen kielen kauneimmaksi sanaksi (Helsingin Sanomat 5.12.2007)
Suomen kielen kauneimmaksi sanaksi on valittu äiti. Mikael Agricolan juhlavuoden kunniaksi järjestetty kilpailu julistettiin lokakuussa
Turun kirjamessuilla. Kilpailussa annettiin 3
837 ääntä eri puolilta maata. Kauneimmaksi
oli tarjolla 1 418 eri sanaa.
Äiti vei voiton 367 äänellä. Seuraavalle sijalle
ylsi rakkaus 271 äänellä. Kymmenen suosituimman joukkoon mahtuivat myös rakas,
kiitos, lumi, kaunis, kulta, usva, aamu ja koti.
Voittajan valitsivat Turun yliopiston professori ja Agricolan kielen asiantuntija Kaisa
Häkkinen, runoilija Heli Laaksonen ja kulttuuriministeri Stefan Wallin (r).
Tuomariston mukaan sanan kauniiksi kokemiseen vaikuttavat muun muassa henkilökohtainen suhde sanaan sekä sen sointuvuus ja pehmeys.
Äiti-sanassa korostuu sen merkitys, jota pidettiinkin äänestyksen tärkeimpänä kriteerinä.
Kilpailun tavoitteena oli muistuttaa kielen
merkityksestä ja saada ihmiset miettimään
sanojen sisältöä ja kauneutta.
Ari Lehtonen voitti harmonikkakisan Espanjassa (Helsingin Sanomat 9.12.2007)
Sibelius-Akatemiassa opiskeleva Ari Lehtonen voitti sunnuntaina päättyneet Arrasaten
kansainväliset harmonikkakilpailut Espanjassa. Kilpailun muut palkinnonsaajat olivat Harald Oehler Saksasta ja Ivan Talanin Venäjältä.
Arrasaten kilpailuja pidetään yhtenä korkeatasoisimmista kansainvälisten harmonikkakilpailujen joukossa.
Aiemmin suomalaisista kilpailut on voittanut
vuonna 1996 Janne Rättyä, joka nykyisin toimii Itävallassa Grazin musiikkiyliopiston harmonikansoiton professorina.
Suomalaiset tekivät jalkapallon EM-kisojen
maskottikappaleen

(Suomen Sillan Uutisviikko 7/2008)

Tulevan kesän jalkapallon EM 2008 -kilpailun
maskotit Trix & Flix viihdyttävät yleisöä suomalaisen musiikin tahtiin. Like a Superstar –
kappaleen ovat tehneet Jaakko "JS16" Salovaara, Heikki Liimatainen, Redrama sekä Jamaikalta kotoisin oleva amerikkalainen räppäri Shaggy.
Kappaleeseen on tehty animaatiovideo, jossa maskotit seikkailevat alppimaisemissa ja
jalkapallostadionilla.
Jaakko Salovaara ja Heikki Liimatainen ovat
aikaisemmin tehneet yhteistyötä Dallas Superstars-yhtyeessään.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Like a Superstar -kappale julkaistaan Euroopan maista ensimmäisenä Saksassa helmikuussa. Suomen julkaisupäivää ei ole vielä
tiedossa.
Jalkapallon
Euroopan-mestaruuskilpailut
2008 ovat Itävallassa ja Sveitsissä 7.-29. kesäkuuta.
Radio Rockin kuulijat palkitsivat Hanoi
Rocksin (Helsingin Sanomat 5.12.2007)
Suomalaisen rockin edelläkävijä Hanoi Rocks
sai keskiviikkoiltana hattuunsa yhden sulan
lisää, kun se palkittiin ensimmäisellä Radio
Rock Finlandia -palkinnolla Helsingin jäähallissa.
Palkinnon voittaja selvisi Radio Rockin järjestämässä yleisöäänestyksessä, jossa annettiin
yli 30 000 ääntä. Hanoi Rocksin lisäksi palkintoa tavoittelivat tänä vuonna HIM, Nightwish, Kotiteollisuus, Apocalyptica, Sonata
Arctica, Apulanta ja Amorphis. Rock kukko –
pystin luovutti yhtyeelle Radio Rockin toimittaja Klaus Flaming.
"Uskoisin, että historian painolasti oli Hanoi
Rocksin tukena", Radio Rockin ohjelmapäällikkö Sami Tenkanen arvioi äänestyksen tulosta. "Ehdokkaiden joukossa oli bändejä,
jotka ovat menestyneet valtavan hyvin kotimaassa ja kansainvälisesti, mutta Hanoi
Rocksin merkitys on taas historiallisesti suurempi."
Hanoi Rocks oli ensimmäisiä suomalaisyhtyeitä, jotka menestyivät kansainvälisesti
1980-luvulla. Yhtye teki paluun usean vuoden tauon jälkeen vuonna 2001, minkä jälkeen siltä on ilmestynyt kolme albumia.
Radio Rock Finlandia -palkinnosta halutaan
vuosittain jaettava kunnianosoitus kotimaiselle rockyhtyeelle tai -artistille.
"Jos kirjallisuudelle, sarjakuville ja muille on
omat palkintonsa, pitää sellainen olla myös
rockille", Sami Tenkanen perustelee uutta
palkintoa. "Rockmusiikki on nykyään niin iso
juttu, että se on ansainnut myös merkittävän palkinnon."
Tenkanen toivoo palkinnosta "rockin omaa
Finlandiaa", jonka saamista artistit osaisivat
arvostaa. Palkinnosta halutaan pysyvä perinne, johon viittaavat myös kauas ulottuvat
suunnitelmat.
"Olemme varanneet Helsingin jäähallin seuraavaksi viideksi vuodeksi eteenpäin samalle
päivälle eli itsenäisyyspäivän aatoksi. Vain liput eivät ole vielä myynnissä."
Palkinnon taustalla oleva Radio Rock –kanava on rockmusiikkiin erikoistunut puolivaltakunnallinen radioasema, jonka omistaa SanomaWSOY-konserniin kuuluva Nelonen Media.
URHEILU-UUTISET
Kreikan Haristeas kuittasi Litmasen johtomaalin (Helsingin Sanomat 6.2.2008)
Suomen jalkapallomaajoukkue aloitti tappiolla uuden päävalmentajansa Stuart Baxterin
silmien alla Kyproksessa.
Kreikka voitti täysvalkoisissa pelanneen Suomen 2–1, vaikka Jari Litmanen käytti vierailijoita johdossa 67. minuutilla. Alexei Eremenko tarjoili maukkaan syötön Litmaselle.
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Litmasen maalin jälkeen tuli kuittaus kuin pikapostissa. Angelos Haristeas niittasi Georgios Karagounisin antaman vapaapotkun jälkeen ottelun tasoihin 1–1:een. Maalien väliin
mahtui aikaa noin minuutti.
"Olen erittäin tyytyväinen siihen, miten joukkueeni esiintyi", Baxter sanoi, "mutta siinä
vapaapotkussa oli vähän heikkoa puolustamista."
Kun Haristeas puski tasoituksen, niin Kreikka
alkoi saada lisää otetta. "Haristeas on yksi
Euroopan parhaita pääpelaajia", Baxter
muistutti.
Kreikan 2–1-maalissa oli keskikenttäpelaaja
Mika Väyrysen mukaan tyypillistä Suomi-tuuria. Pallo pomppasi ilkeästi, eikä maalivahti
Peter Enckelman saanut otetta Constantinos
Katsouranisin laukomaan palloon.
Litmanen tuli vaihtoon pari minuuttia maalinsa jälkeen. "Ei sitä ollut etukäteen sovittu,
mutta oli ihan hyvä aloittaa noin tunnin pelillä", kapteeni sanoi. Uran 111. maaottelu toi
29. osuman.
Ensimmäinen puoli tuntia oli kuin kamppailua parhaassa ystävyyshengessä. Kumpikaan
joukkue ei prässännyt kovin korkealta ja pelin tempo laahasi matalana.
Kreikka alkoi kiristää ruuvia, kun ensimmäinen puoliaika eteni.
"Meillä tuli pelaamattomuus, kokemattomuus ja monia asia esille", Litmanen sanoi.
"Olen kulkenut pitkän tien viimeisen kahden
vuoden aikana, kun on ollut pari loukkaantumista", Litmanen sanoi.
Kotijoukkueen johtomaali oli poikkihirren
päässä 42. minuutilla. Karagounis antoi vapaapotkun, joka paljasti maalivahti Enckelmanin pelaamattomuuden.
Enckelman haroi tyhjää ja pallo kimposi takatolpalla päivystäneelle Sotiris Kyrgiakosille.
Napakka laukaus lähetti pallon yläkulmaan,
mutta Suomen onneksi vain putkien risteykseen.
"Peterillä oli monia hyviä pelastuksia, ja toivoisin, että hän saisi pelata enemmän", Baxter sanoi.
Litmanen aloitti ottelun hyvin ja jo kuudennella minuutilla Jonatan Johansson sai nauttia Litmasen syöttötarkkuudesta. Johansson
sai tekopaikan edessään vain maalivahti. Tilanne tuoksahti paitsiolta, mikä lienee hämännyt myös Johanssonia, joka hukkasi
paikkansa.
"Luulin olevani lähempänä maalia kuin olinkaan. Pelaamattomuus näkyi siinä", Johansson sanoi. Malmön kausi alkaa Ruotsissa
vasta keväällä.
Litmanen pystyi pitämään alussa palloa ja
syöttelemään hyvällä prosentilla omille, mutta alkoi häipyä kuvasta, kun Kreikka nosti
tempoa.
"Pääsin hyvin peliin mukaan, mutta ajoituksessa, syötöissä ja pelituntumassa oli hakemista", Litmanen sanoi. "Täyteen pelikuntoon menee vielä parisen viikkoa."
Vapaapotkuissa, keskityksissä ja rangaistusalueen rajan tuntumassa Kreikka oli vaarallisimmillaan. Real Mallorcan Angelos Basinas
rytmitti sinipaitaisten kreikkalaisten peliä.
Keskikentän vertailussa Basinas jäi tasoihin
Litmasen kanssa, ellei Litmanen jopa kiilannut maalinsa ansiosta hieman edelle.

Taitaa olla Kyproksen saaren jalkapallotarjonta niin laajaa, ettei edes Kreikka vetänyt
katsojia Nikosian kansalliselle stadionille.
Pääkatsomoa vastapäätä oli 15 erikokoista
Suomen lippua ja katsojia kolmisenkymmentä. Pääkatsomossakaan ei tarvinnut tuntea
ahtaan paikan kammoa.
Joko Suomi ei kiinnostanut tai sitten Kreikan
vetovoima alkaa olla poissa, kun penkit pysyivät tyhjinä. Ainakaan säätä ei voi syyttää,
sillä ilta oli noin kymmenasteinen eli paljon
lämpimämpi kuin ottelua edeltävät illat.
Veljekset Hetemaj vakuuttivat Kreikassa

(Helsingin Sanomat 4.2.2008)

Kreikan jalkapalloilun pääsarjassa nähtiin
sunnuntaina pelikentällä kaksi suomalaisveljestä.
AEK Ateenasta Apollon Kalamariasiin lainalle
siirtynyt Perparim Hetemaj pelasi ensimmäisen ottelun uudessa seurassaan ja HJK:sta
Panionisiin siirtynyt Mehmet Hetemaj debytoi Kreikan kentillä.
Peliminuuttien lisäksi molempien suomalaisten joukkueet ottivat komeat voitot. Kalamarias kukisti suurseura Olympiakosin 1–0 ja
Panionios haki voiton sarjakärki AEK:sta
maalein 3–2.
Pelien jälkeen Hetemajn veljesten ilmeet olivat aurinkoiset.
"Pelasin kymppipaikalla ja pelaaminen etenkin brasilialaisten laitahyökkääjien kanssa
toimi mukavasti. Minulla itsellä oli pari tekopaikkaa, mutta tällä kertaa ei tullut itselle
onnistumisia", isoveli kertoi.
"Annoin myös hyviä keskityksiä, ja syötöt
menivät pääosin omille. Yksi parhaista, ellei
paras pelini Kreikan sarjassa", 85 minuuttia
raatanut Perparim kertoi.
Pikkuveli Mehmet teki debyyttinsä AEK-ottelussa tullen vaihdosta kentälle vartin verran
ennen ottelun päättymistä.
"Sain paljon kehuja debyytistäni, ja tästä on
hyvä jatkaa. Paikka avauksessa tulee olemaan kovan työn takana, sillä topparimme
pelasivat taas todella hyvin ja joukkueeseen
on tullut pari kovan luokan puolustavaa pelaajahankintaa", Mehmet sanoi.
"Nyt on kuitenkin saatu ensimmäiset minuutit ja sisääntulo oli hyvä. Seuraavaksi aletaan
valloittaa avauspaikkaa."
TOIMITUKSEN LISÄYS:
Hetemaj:t ovat taustaltaan Kosovon albaaneja. He muuttivat Kosovosta Suomeen
vuonna 1992. Perhe sijoittui aluksi Ouluun,
mutta isä Miftarin astman vuoksi he muuttivat jo seuraavana vuonna lämpimämpien
olosuhteiden perässä Helsinkiin. Perparim ja
Mehmet Hetemaj saivat Suomen kansalaisuudet vuonna 2004.
Mika Häkkistä odotti Laureusgaalassa huikea
kunnianosoitus (Iltalehti 20.2.2008)
Suomalaista hallitsevaa formulamestaria ei
valittu vuoden 2007 maailman parhaaksi urheilijaksi, mutta entistä F1-mestaria kohtasi
Pietarissa maanantai-iltana suuri arvonanto.
Mika Häkkinen hyväksyttiin maailman parhaan urheilijan valitsevan, maailmalla erittäin arvostetun Laureus-akatemian uudeksi
jäseneksi - ensimmäisenä suomalaisena
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vuonna 1999 perustetun akatemian historiassa.
Maailman parhaan urheilijan palkitsemisjuhla
järjestettiin tänä vuonna Pietarissa, jossa
Häkkinen seurasi juhlallisuuksia eturivissä
Venäjän presidentin Vladimir Putinin kunniavieraana.
Kansainvälinen Laureus-akatemia koostuu
45 kilpakentiltä vetäytyneestä urheilijatähdestä, puheenjohtajanaan sympaattinen aiturilegenda, amerikkalainen Edwin Moses.
Kaksi kertaa formuloiden maailmanmestaruuden valloittaneen Häkkisen saaman kunnianosoituksen arvoa nostaa jo se, että hän
tuli valituksi akatemiaan vasta toisena formulatähtenä 70-luvun vauhtihirmun Emerson Fittipaldin jälkeen.
Muun muassa seitsenkertainen F1-mestari
Michael Schumacher ei ole akatemian jäsen,
vaikka tuli valituksi kahdesti maailman parhaaksi urheilijaksi 2000-luvulla.
Jos Kimi Räikkönen on jälleen ensi vuonna
ehdolla maailman ykköseksi, on varmaa, että hän saa akatemiassa ainakin yhden äänen.
Suomi Euro Hockey Tour -turnauksen kakkonen (Suomen Sillan Uutisviikko 6/2008)
Leijonat voitti jääkiekkoilun Tukholman EMturnauksessa päätöspelissä Ruotsin 2-1 (1-1,
1-0, 0-0) ja sijoittui turnauksessa Venäjän
jälkeen toiseksi. Ruotsi jäi kotiturnauksessaan kolmanneksi, Tshekin edelle. Suomi oli
viimeksi voittanut Ruotsin tämän EM-kotiturnauksessa huhtikuussa 2006.
Suomen voittomaalin iski ykkösketjun vasen
laitahyökkääjä Janne Pesonen.
Suomen
maalilla torjuntavastuun otti lauantaina Venäjää vastaan pelannut Antti Niemi.
Torstaina Suomi voitti turnauksen avausottelussaan Tshekin 6-1 (2-0, 3-0, 1-1). Suomen
maalit tekivät Tomi Kallio, Mikko Lehtonen,
Hannes Hyvönen, Esa Pirnes, Tony Salmelainen ja Tuomas Pihlman. Lauantaina Suomi
hävisi Venäjälle 0-5.
EM-sarja jatkuu 17.-20. huhtikuuta kiertueen
viimeisellä turnauksella Tshekissä.
Kauden EM-sarjassa Suomi nousi 14 pisteeseen, seitsemän pisteen päähän kiertuetta
johtavasta Venäjästä. Jäljellä on vielä yksi
turnaus ja Suomella muiden maiden tavoin
jaossa yhdeksän pistettä, joten Venäjän epävirallinen Euroopan mestaruus on todennäköinen.
Janne Ahonen historialliseen viidenteen mäkiviikon voittoon

(Helsingin Sanomat 6.1.2007)

Janne Ahonen voitti Keski-Euroopan mäkiviikon historiallisesti viidennen kerran.
Suomalaishyppääjä oli ykkönen Bischofshofenin päätöskisassa ja vei kokonaiskilpailun
selvästi nimiinsä.
Toiseksi mäkiviikolla ylsi Itävallan Thomas
Morgenstern, joka oli sunnuntaina kolmas.
Ahonen keräsi mäkiviikolla 1 085,8 pistettä,
kun Morgenstern jäi 1 066:een. Kiertueen
kolmanneksi nousi Saksan Michael Neumayer.
Ahonen oli ensimmäisen kierroksen jälkeen
jaetulla kolmannella sijalla. Toisen kierrok
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sen huimalla hypyllä hän kuitenkin nousi kilpailun kärkeen.
Hänen leiskautuksensa kantoivat 126 ja 136
metriä, joilla lohkesi 251,6 pistettä.
"Jo alkulento kertoi, että pitkälle menee.
Loppu oli nautiskelua", Ahonen kertasi toista
hyppyään.
Sunnuntain kisan toiseksi hyppäsi ensimmäisen kierroksen jälkeen kärjessä ollut Norjan
Anders Bardal, joka keräsi 243,6 pistettä.
Ahonen oli voittanut mäkiviikon aiemmin
neljä kertaa, mikä sivusi Jens Weissflogin
ennätystä.
Viides voitto nosti Ahosen yksinään listan
kärkeen.
"En osaa tajuta vielä voiton historiallisuutta.
Viime päivät ovat olleet huikeita, ja tämä
voitto on fiilikseltään ylivoimainen. Mäkiviikolle lähti nöyrä mies", Ahonen hehkutti.
Ahonen sai mäkiviikon voitosta palkinnoksi
auton. Tuoreeltaan suomalaishyppääjä tuumi, ettei ota autoa vastaan.
Muista suomalaisista Janne Happonen oli
sunnuntaina 12:s, Matti Hautamäki 19:s, Sami Niemi 27:s ja Arttu Lappi 29:s.
Happonen oli myös kokonaistuloksissa toiseksi paras suomalainen, sillä hän sijoittui
mäkiviikolla kymmenenneksi.
Veli-Matti Lindström karsiutui Itävallan Bischofshofenissa kisatusta päätöskilpailusta.
Marigold voitti ennätyspistein Ranskassa

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)

Helsinkiläisjoukkue Marigold IceUnity voitti
Rouenissa kisatun muodostelmaluistelun
kansainvälisen French Cupin uusin Suomen
ennätyspistein 212,58. Suomalaismenestystä
täydensi Team Uniquen hopea luvuin
209,15.
Suomen kolmas joukkue Energetics oli kilpailun viides pistein 159,57.
Mikael Forstén ratsasti historialliseen voittoon (Suomen Sillan Uutisviikko 4/2008)
Mikael Forstén ratsasti voittoon Amsterdamin maailmancupissa Isaac du Jonquetilla.
Voitto oli historiallinen, sillä se oli Suomen
ensimmäinen esteratsastuksen maailmancupin osakilpailuvoitto. Forsténin aika oli
38.08 sekuntia.
Forsténin tulosta lähimmäksi pääsi Saksan
Gerco Schröder ajalla 38.25 ennen Saksan
Heinrich Hermann Engemannia, 38.39.
Forstén on nyt 34 pisteellään mahdollisesti
mukana Göteborgin finaalissa huhtikuun lopussa, jonne pääsee FEI:n maailmancupin
Länsi-Euroopan liigasta 18 parasta ratsastajaa.
Athletics International: Tero Pitkämäki Euroopan paras

(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2008)

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki on saanut
eurooppalaisista yleisurheilijoista eniten ääniä englantilaisen Athletics Internationalin
lukijaäänestyksessä.
Viime vuoden parhaaksi miesurheilijaksi äänestettiin yhdysvaltalainen pikajuoksija Tyson Gay ja parhaaksi naisurheilijaksi etiopialainen kestävyysjuoksija Meseret Defar.

Pitkämäki sijoittui miesten äänestyksessä yhdeksänneksi. Kenttälajien urheilijoista hän
sai toiseksi eniten ääniä panamalaisen pituushypyn maailmanmestarin Irving Saladinon jälkeen.
Lehden asiantuntijaraadin äänestyksessä valittiin myös kunkin yleisurheilulajin kymmenen parasta urheilijaa. Siinä Pitkämäki äänestettiin miesten keihäänheiton parhaaksi
maksimiäänin. Moukarinheittäjä Olli-Pekka
Karjalainen äänestettiin lajinsa kymmenenneksi.
Athletics International on maailman johtava
yleisurheilun tulos- ja uutisjulkaisu. Pitkämäki oli ainoa eurooppalainen miesurheilija, joka lukijaäänestyksessä sijoittui kymmenen
eniten ääniä saaneen joukkoon.
Aiemmin Pitkämäki valittiin Euroopan yleisurheiluliiton EAA:n äänestyksessä vuoden
parhaaksi eurooppalaiseksi miesurheilijaksi
Räikkönen ja Suomi saivat pokaalinsa Monacossa (Suomen Sillan Uutisviikko 48/2007)
Kimi Räikkösen yksi suuri unelma toteutui
myöhään perjantai-iltana, kun hän sai formula ykkösten MM-pokaalinsa Kansainvälisen autoliiton FIA:n virallisessa palkintogaalassa Monte Carlossa. Lisäksi Suomi palkittiin
maailman parhaana F1-maana.
Suomi palkittiin ensimmäistä kertaa formula
ykkösten parhaana kansakuntana. Palkinnon
kävi noutamassa AKK:n puheenjohtaja Kari
O. Sohlberg.
Räikkönen voitti mestaruuden yhden pisteen
erolla Lewis Hamiltoniin ja Fernando Alonsoon.
Räikkönen saapui FIA:n palkintojuhlaan yhdessä vaimonsa Jenni Dahlman-Räikkösen
kanssa. Pariskunta oli vielä torstaina Linnan
juhlissa, mutta perjantaina Räikköset säteilivät pirteinä Monacossa.
Suomalaiset rallitähdet, MM-sarjan kakkonen
Marcus Grönholm ja kolmonen Mikko Hirvonen pokkasivat myös palkintonsa. Lavalle
palkintoaan noutamaan nousi myös Kimin
GT2-sarjan mestari Toni Vilander.
Heikki Kovalainen McLarenin neljäs suomalainen (Suomen Sillan Uutisviikko 49/2007)
Heikki Kovalainen ajaa ensi kaudella McLarenilla. Talli vahvisti Kovalaisen sopimuksen
perjantaina. Kovalainen on innoissaan uudesta työpaikastaan.
Kovalainen nousi vahvimmaksi ehdokkaaksi
McLarenille viimeistään maanantaina, kun
selvisi, ettei hän jatka Renault´lla ja oli siten
vapaa mies, toisin kuin tallin toivekuljettaja
Nico Rosberg.
Paikka McLarenilla on merkittävä askel Kovalaisen uralla. Vaikka Kovalainen joutuukin
kovaan vertailuun, on hänellä myös realistiset mahdollisuudet voittaa ensimmäinen kisansa kaudella 2008.
Myös suomalaisittain siirto on merkittävä.
Kovalainen on neljäs suomalainen McLarenin
riveissä. Kaikki kolme tähänastista kuljettajaa  Keke Rosberg, Mika Häkkinen ja Kimi
Räikkönen  ovat myös maailmanmestareita.
Tosin vain Häkkinen voitti mestaruutensa
McLarenilla.
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Kimi Räikkösestä julkaistaan postimerkki

(Suomen Sillan Uutisviikko 3/2008)

F1-maailmanmestari Kimi Räikkönen pääsee
suomalaiseen postimerkkiin. Kahden postimerkin pienoisarkki ilmestyy 5. syyskuuta.
Arkissa on kaksi 1. luokan ikipostimerkkiä.
Tarrapohjaisen pienoisarkin suunnittelee
Antti Raudaskoski.
Kaksinkertainen Formula 1 –maailmanmestari Mika Häkkinen pääsi suomalaiseen postimerkkiin vuonna 1999.
TERVEYS
Suomessa tehtiin historiaa: Yläleuka rakennettiin kantasoluista

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)

Suomessa on tehty ensimmäisenä maailmassa leikkaus, jossa puuttuva yläleuka korvattiin potilaan omista kantasoluista kasvatetulla luusiirteellä.
Vastaaville mittatilaustyönä kasvatetuille varaosille uskotaan olevan monenlaista käyttöä
erilaisten kudospuutosten, kuten korvan, nenän tai otsaluun korvaamisessa.
Leikkaus tehtiin Helsingin yliopistollisessa
keskussairaalassa. Kantasolut eristettiin potilaan rasvakudoksesta ja erilaistettiin luukudossoluiksi Tampereen yliopiston solu- ja kudosteknologiakeskuksessa Regeassa. Leikkauksella korvattiin potilaalta aiemmin laajan
kasvaimen vuoksi poistettu oikean puolen
yläleuka.
Omasta rasvakudoksesta eristetyistä kantasoluista kasvatettua luusiirrettä kasvatettiin
noin yhdeksän kuukautta potilaan vatsalihaksen sisällä hänen anatomisten mittojensa
mukaan rakennetussa titaanikehikossa.
- Kantasoluja pystytään erilaistamaan monentyyppisiksi soluiksi, joten tällä teknologialla pystytään tuottamaan monenlaisia varaosia ihmisille, sanoo professori Riitta Suuronen Regeasta.
Suomi on Suurosen mukaan solu- ja kudosteknologian kehittämisessä maailman kärjessä.
Nyt tehdyn ensimmäisen leikkauksen uskotaan avaavan aivan uusia väyliä vaikeidenkin
kudospuutosten hoitoon. Uusi tekniikka
säästää potilasta myös hankalilta leikkauksilta, sanoo osastonylilääkäri Jyrki Törnwall. Lisäksi potilaan toipuminen on Törnwallin mukaan nopeampaa ja elämänlaatu leikkauksen
jälkeen parempi kuin menetelmässä, jossa
puuttuva kudos korvataan vapaalla kudossiirteellä.
- Kun puuttuva luukudos kasvatetaan rasvasoluista eristetyistä kantasoluista, ei luusiirrettä tarvitse rakentaa ottamalla potilaan
omaa luukudosta tai rustoa esimerkiksi lonkkaluusta. Näin voidaan kasvattaa täysin anatomisesti muotoon sopiva kudospala, sanoo
Törnwall.
Vaikeaa keskushermostosairautta aiheuttava
geeni tunnistettiin

(Suomen Sillan Uutisviikko 6/2008)

Helsingin yliopistossa on tunnistettu vaikeaa
perinnöllistä hermostosairautta aiheuttava
geeni sekä useita sairauteen johtavia geenimutaatioita. Harvinaisen Marinesco-Sjögre
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nin MSS:n oireyhtymä on varhaisella lapsuusiällä alkava sairaus. MSS:n pääoireita
ovat tasapainovaikeudet, kaihi, lihasheikkous
sekä älyllisen suorituskyvyn heikkeneminen.
Potilailla voi esiintyä myös luustomuutoksia,
karsastusta ja lyhytkasvuisuutta sekä sukurauhasten toimintahäiriötä.
Lääketieteen lisensiaatti Anna-Kaisa Anttonen löysi väitöstutkimuksessaan MSS-taudin
taustalla olevan geenin ja tunnisti useita sairautta aiheuttavia mutaatioita. Anttosen väitöskirja tarkastettiin perjantaina.
Pekka Puskalle englantilainen suurpalkinto
kansanterveystyöstä

(Suomen Sillan Uutisviikko 5/2008)

Kansanterveyslaitoksen pääjohtajalle, professori Pekka Puskalle on myönnetty englantilaisen Rank-säätiön suurpalkinto. Tunnustus on myönnetty työstä suomalaisen kansanterveyden parantamiseksi.
Puska tuli tunnetuksi Pohjois-Karjala –projektin johtajana. Projektissa pyrittiin ehkäisemään väestön sydän- ja verisuonitauteja
muuttamalla ruokavaliota. Projektista alkanut kansanterveydellinen työ on vaikuttanut
merkittävästi suomalaisten terveyden paranemiseen. Työikäisten sydän- ja verisuonitautikuolleisuus on vähentynyt noin 80 prosenttia 1970-luvun alusta.
Palkinto on arvoltaan 75 000 puntaa eli noin
100 000 euroa. Puska vastaanotti palkinnon
Lontoossa maanantaina.
Sauna saa sydänoireisten olon paremmaksi

(Helsingin Sanomat 10.1.2008)

Tuoreen tutkimustiedon mukaan saunominen ei olekaan sydämelle rasite vaan voi
päinvastoin helpottaa sydänoireita.
Saunominen helpottaa sydänoireisten oloa,
japanilaiset saunatutkijat ovat huomanneet
tuoreessa tutkimuksessaan.
Esimerkiksi sydämen vajaatoiminnasta kärsivien oireiden väheneminen johtuu siitä, että
verisuonet laajenevat saunassa ja veren virtausvastus vähenee. Tällöin veri pääsee helpommin kudoksiin.
Sydämen vajaatoimintaa voi aiheuttaa esimerkiksi sepelvaltimotauti, verenpainetauti
tai sydämen rakenteellinen vika.
Japanilaisten tutkimusten mukaan 80 prosentilla vajaatoimintapotilaista sydänoireet
vähenevät saunassa.
Suomessa todettiin jo 1970-luvulla, että saunominen ei lisää sydänkuolemia.
"Sydänpotilaat voivat saunoa rauhassa. Kovakin saunominen vastaa samanlaista rasitusta verenkiertoelimistölle kuin reipas kävely", professori Lasse Viinikka Husin laboratorioliikelaitoksesta sanoo. Saunaseuran puheenjohtaja Viinikka puhui Lääkäripäivillä
torstaina.
Saunatutkimus ei ole toistaiseksi pystynyt
selvittämään, ehkäiseekö saunominen esimerkiksi flunssaa, kuten kansanperinteessä
uskotaan.
Tutkijoilla on yksi perustavanlaatuinen pulma. Hyviltä tutkimuksilta edellytettävää kaksoissokkomenetelmää
on
saunomisessa
mahdotonta käyttää. Kaksoissokkotutkimuksessa tutkija eikä tutkittava tiedä, onko tutkittava saunonut vai onko hän vertailuryh-

mässä. Saunomista on vaikea olla huomaamatta.
Löylyjen vaikutukset elimistön perustoimintoihin kyllä tunnetaan: pulssi voi nousta noin
150 lyöntiin minuutissa, verenpaine nousee
vähän, elimistö lämpenee yhdestä kahteen
astetta ja verisuonet laajenevat.
Suomalaisten yleisin perustelu saunomiselle
on sen virkistävä ja rentouttava vaikutus.
Mukavan olon syntyä on selitetty kahdella
teorialla. Joissakin tutkimuksissa on huomattu, että endorfiinien eritys lisääntyy saunassa. Psykoanalyytikot ovat taas ajatelleet, että saunassa ihmisen mieli palaa lapsuuden
onnellisiin aikoihin.
Viinaan kuolee joka päivä lähes kuusi suomalaista (Helsingin Sanomat 29.11.2007)
Jo lähes kuusi suomalaista kuolee joka päivä
viinaan. Kuolleita on keskimäärin kolmannes
enemmän kuin vuosituhannen alussa, selviää Tilastokeskuksen tuoreista kuolinsyytilastoista. Naisten osuus on suurentunut enemmän: alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen kuoli viime vuonna puolet
enemmän naisia kuin vuonna 2000.
Vielä enemmän ovat lisääntyneet kuolemat
alkoholin aiheuttamiin maksasairauksiin kuten maksakirroosiin. Ne tappoivat 562 ihmistä 2000 ja 998 viime vuonna. Miesten kuolemat lisääntyivät 76 ja naisten 67 prosenttia.
"Kuolemat ovat jäävuoren huippu. Ennen
kuolemaa on iso joukko ihmisiä ollut pahasti
sairaana", muistuttaa Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Pekka Puska. Kansanterveyslaitos kutsuukin alkoholia suomalaisten suurimmaksi terveysuhaksi.
Sairauden hoitoon ei kuulu maksansiirto,
vaikka keskusteluissa pohditaan joskus,
kuinka monta maksaa yhteiskunnan varoilla
voidaan siirtää alkoholistille.
"Eurooppalainen linja on, että uutta maksaa
ei siirretä, ellei juominen lopu", sanoo professori Krister Höckerstedt Hyksistä. "Kriteerit ovat selkeät ja samat kaikille."
Haitat alkavat näkyä myös siksi, että haittakulutus kasvaa nopeammin kuin keskikulutus, kuten Puska kuvailee.
Se tarkoittaa, että isoja määriä siedetään
yhä paremmin. Niinpä kyselypalstalla saatetaan tiedustella onko tosiaan paljon, jos viisi
nuorta juo illassa kahdeksan pullollista viiniä
ja 12 pulloa olutta (Iltalehti 24.11.).
On se. Turvallinen annostus on naiselle yksi
ja miehelle kaksi paukkua tai olutpulloa päivässä, eikä koskaan sen enempää. Kertakäytön riskiraja on miehille seitsemän ja naisille
viisi annosta päivässä. Ne kuluvat hienommalla illallisella, jolla vaihdetaan juomia ruokalajien mukaan.
Kulutus on tehnyt ennätyksiä tänä vuonna
viimeksi elokuussa, kun tuoreimmat tilastot
ilmestyivät. Tammi–elokuussa ostettiin puhdasta alkoholia 3,6 prosenttia enemmän kuin
viime vuonna.
Kulutus on ohittanut Etelä-Euroopan vanhojen viinimaiden tason ja hätyyttelee Saksaa.
Kenties siksi Suomessa on niin paljon alkoholimaksasairauksia.
OECD:n heinäkuisten tilastojen mukaan vain
Koreassa ja Unkarissa on alkoholimaksasairauksia enemmän kuin Suomessa. Vanhat
viini- ja olutmaat jäävät kauas taakse.
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Suomalaisille aivotutkijoille merkittävä palkinto (Suomen Sillan Uutisviikko 2/2008)
Helsingin yliopiston professorit Risto Näätänen ja Teija Kujala ovat saaneet vuoden
2007 Philips Nordic Prize -palkinnon Ruotsissa. Näätänen ja Kujala palkittiin kehittelemästään uudesta menetelmästä tutkia lukemishäiriöisten lasten aivoja.
Tutkijakaksikko sai 50 000 euron suuruisen
palkinnon Lundin yliopistossa järjestetyssä
kokoontumisessa.
Emeritusprofessori Näätänen kuuluu maailman johtaviin neurotieteen tutkijoihin. Hänen tutkimuksiaan on sovellettu mm. lukivaikeuksien ja mielenterveyden hoidossa.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Suomalainen voitti indiepelikilvan

(Digitoday 23.2.2008)

Petri Purhon kehittämä Crayon Physics Deluxe on voittanut pääpalkinnon Independent
Games Festivalilla.
Suomalaisen Petri Purhon peli Crayon Physics Deluxe voitti pääpalkinnon kymmenettä
kertaa järjestetyllä Independent Games Festivalilla. Seumas McNally -palkinnon arvo on
20.000 dollaria.
Games Developer Conferencen yhteydessä
järjestettävä indiepelinkehittäjien parhaimmistoa esittelevä IGF:n muita voittajia olivat
World of Goo, joka plokkasi Design Innovation ja Technical Excellence -pystit. Yleisöpalkinto meni Audiosurfille.
Suomalaisilla leikkaa sittenkin

(Taloussanomat 19.2.2008)

Suomi on EU:n kärki-innovaattoreita, kertoo
Euroopan unionin tuore selvitys. 27 vertailumaasta Suomen edelle livahti vain naapurimaa Ruotsi.
Viime vuoden Taloussanomien otsikot kertovat innovaatio-Suomesta karua kieltä:
"Tyly arvio suomalaisfirmojen luovuudesta",
"Tutkimus- ja kehitysrahat karkaavat Suomesta" ja "Suomea uhkaa teollisuuden pako".
Vuosittain tehtävä EU:n innovaatiovertailu
antaa toisenlaisen kuvan. Suomi piti vuonna
2007 edelleen asemansa innovaatioiden kärkijoukossa, ja on 27 vertailumaasta toiseksi
paras heti Ruotsin jälkeen.
Suomen ja Ruotsin lisäksi innovaatioiden
kärkijoukkoa ovat Tanska, Saksa ja Britannia.
Suomi pärjäsi erityisen hyvin tutkimuspanostuksessa. Suomi on Euroopan keskiarvon
yläpuolella muun muassa julkisen ja yksityisen tutkimusrahoituksen määrässä ja yleisessä koulutustasossa.
Vastoin yleisiä luuloja, Suomi menestyi myös
tutkimusrahoituksen muuttamisessa konkreettisiksi tuloksiksi: työpaikoiksi ja tuotteiden myynniksi. Tuotemerkkien ja tuotesuunnittelun osalta Suomi selviytyi kuitenkin keskivertoa huonommin.
Voidaanko Suomessa lopulta huokaista helpotuksesta innovaatiojohtajan asemassa?
– Ei voida, ja se olisi jopa vaarallista, sanoo
johtaja Jari Romanainen Teknologian ja in
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novaatioiden kehittämiskeskuksesta Tekesistä.
– Monikaan maa Euroopassa ei voi enää kilpailla perusteollisuudessa, vaan uudet elinkeinomallit perustuvat tietoon ja osaamiseen. Suomi ei ole enää osaamistaloutensa
kanssa yksin, Romanainen sanoo.
Edellytykset Suomessa on hyvät: koulutusjärjestelmä, tutkimustoiminnan tuki ja yhteistyölle avoin yrityskulttuuri. Rajat tulevat
kuitenkin vastaa jossain: On turha kouluttaa
kaikkia suomalaisia tutkijoiksi ja tehdä maasta valtavaa tutkimuslaboratoriota, Romanainen karrikoi.
Perintöprinssin asemaa voi olla vaikea pitää,
sillä vertailun mukaan Suomen innovaatioesitys on jo nyt laskenut kuluneen viiden
vuoden aikana EU-keskiarvoon verrattuna.
VTT:n pääjohtajan Erkki Leppävuoren Suomessa eletään jopa innovaatiotaantuman aikaa.
– Tilanne tulee muuttumaan vasta muutaman vuoden kuluttua, jos ja kun suuret
hankkeet, kuten korkeakoulurakenteen uudistaminen, viedään läpi.
Samaan aikaan kun Suomi on yrittänyt tuoda teollisuuden ja tutkimuksen mahdollisimman lähelle toisiaan VTT:n tyyppisissä tutkimuslaitoksissa, on Ruotsi puolestaan eriyttänyt t&k-toimintaa.
Ruotsin menestyminen EU-vertailussa kummastuttaa Leppävuorta.
– Ehkä siellä teollinen monimuotoisuus on
Suomea suurempaa, hän pohtii.
Suomen ja Ruotsin tutkimusrahoitus on ollut
pitkään EU:n kärkitasoa. Suomessa tutkimusrahoituksen osuus bruttokansantuotteessa on noin 3,5 prosenttia, joskin osuus
on laskenut viime vuosina. Suurin osa EUmaista on vielä kaukana unionin kolmen prosentin tavoitteesta.
Yritykset rahoittavat 70 prosenttia Suomen
t&k -toiminnasta. Asetelma on kuitenkin eurooppalaisittain harvinainen, sillä puolet yritysrahasta tulee yhdestä osoitteesta, matkapuhelinyhtiö Nokialta.
Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) innovaatiojohtaja Hannele Pohjola peräänkuuluttaa
myös muita aloja innovaatiosektorille.
– Tutkimus- ja kehitysintensiivisten yritysten
kenttää olisi laajennettava ict-alan ulkopuolelle, Pohjola sanoo.
Keinoina Pohjola luettelee kasvuyritysten tukemisen ja pääomarahoituksen.
Tekes on tehnyt työtä käskettyä. Nuorten,
innovatiivisten yritysten oma tukiohjelma
aloitti helmikuun alussa.
– Ohjelmalla tähdätään erityisesti nopean
kasvuun ja kansainvälistymiseen pyrkivien
yritysten tukemiseen. Nämä yritykset ovat
tähän mennessä olleet hieman paitsiossa
muun tutkimusrahoituksen suhteen, Romanainen sanoo.
Keittokirja tuli kännykkään

(Finfood 30.1.2008)

Valio on tuonut keittokirjansa matkapuhelimiin. Valio Keittokirja kännykässä perustuu
WidSets-palveluun, ja sovelluksen voi ladata
ilmaiseksi puhelimen selaimella.
Valio ja Nokia ovat sopineet myös yhteistyöstä ja vuoden 2008 uusissa Nokian puhe-

limissa Valio Keittokirja on valmiiksi asennettuna.
Keittokirjasta ruokaohjeita voi hakea hakutoiminnolla esimerkiksi ruokalajeittain, pääruoka-aineen perusteella tai vapaalla sanahaulla. Hakutoimintoon voi myös määritellä,
mitä ruoka-ainetta ruokaohjeessa ei saa olla.
Suomi-koodi saapuu avaruusasemalle

(Digitoday 7.2.2008)

Avaruussukkula Atlantis telakoituu tänään
kansainvälisen avaruusaseman, ISS:n kanssa. Sukkulan kyydissä perille saapuu Euroopan Avaruusjärjestö ESAn Columbus-laboratorio ja sen myötä, vihdoin, myös suomalaista osaamista.
Avaruusasemaa laajentava Columbus-laboratorio pitää sisällään muun muassa suomalaisvalmisteisen Debie-2 (Debris In Orbit
Evaluator – 2) instrumentin, joka mittaa avaruuden mikrometeoroidien ja pienten avaruusromun hiukkasten esiintymistiheyttä.
Space Systems Finland kertoo kehittäneensä
Debie-2 instrumentin ohjelmiston, joka kontrolloi instrumentin toimintaa ja mittauksia.
Kontrollitoimintoihin kuuluvat telekomentojen suoritus ja telemetrian välitys, instrumentin kunnonvalvonta, mittausten ohjaus
ja mikrometeoroidien törmäysten luokittelu
ja tallennus.
Nelisentuhatta raketin laukaisua viimeisen
50 vuoden ajalta on tuottanut paljon pientä
romua Maan kiertoradalle. Halkaisijaltaan yli
kymmenensenttisiä kappaleita on tällä hetkellä arviolta 15 000 kappaletta, pienempää
roinaa sitäkin enemmän. Ja Debie-2 keskittyy nimenomaan näiden pienempien kappaleiden nopeuden ja jakauman havainnointiin.
Debie-2 -instrumentti on suomalaisvalmisteinen ja Euroopan Avaruusjärjestö ESAn rahoittama. Instrumentin päähankkijana on
toiminut Patria Advanced Systems. Detektorimodulit on kehittänyt Oxford Instruments
Analytical Oy, ja lento-ohjelmiston on kehittänyt Space Systems Finland Oy.
100.000 erosi kirkosta internetissä

(Digitoday 18.2.2008)

Tamperelaisten ateistien perustama internetpalvelu on osoittautunut ihmisille mukavimmaksi tavasta erota kirkosta. Eroakirkosta.fi
–palvelun kautta kirkosta on eronnut jo
100.000 ihmistä.
Kirkon ja sen viranomaisten kanssa monesta
asiasta kättä vääntänyt palvelu ilmoittaa, että sadastuhannes ero tapahtui sunnuntaina
17. helmikuuta kello 12:25.
Samana päivänä palvelun kautta erosi 985
kirkon jäsentä. Tämä on kaikkien aikojen
päiväkohtainen ennätys. Edellinen ennätys
oli 552, joka saavutettiin 2. tammikuuta tänä
vuonna.
Tampereen vapaa-ajattelijat ry on tehnyt
kirkosta eroamisen napakaksi ja suoraviivaiseksi, yhden klikkauksen palveluksi.
Seurakunnat ovat ryhtyneet tarjoamaan
mahdollisuutta liittyä seurakunnan jäseneksi
internetin avustuksella, mutta se tapahtuu
huomattavasti kankeammin. Esimerkiksi
Vantaan seurakunnan sivuilla kirkkoon liittyminen käynnistyy tällä tavalla:

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

– Jos sinut on kastettu, olet käynyt rippikoulun ja olet 18 vuotta täyttänyt, tulosta oheinen lomake, täytä se ja palauta allekirjoitettuna. Lomakkeen toinen sivu toimii maksuttomana postikuorena. Lomake (pdf-tiedosto)
– Mikäli sinua ei ole kastettu tai et ole käynyt rippikoulua, olet alle 18-vuotias tai kanssasi kirkkoon liittyy alle 15-vuotiaita lapsia,
tulosta oheinen lomake, täytä se ja palauta
allekirjoitettuna
Vuonna 2008 kirkosta eroaminen on kasvanut reippaasti. Viime vuonna ensimmäisen
puolentoista kuukauden aikana erosi kirkosta
4451 henkilöä. Tänä vuonna vastaava luku
on 6672, eli kasvua on 50 %. Kirkosta eroaminen on ollut koko palvelun toiminnan ajan
nousujohteista. Perustamisvuoden 2003 aikana erokirjeitä postitettiin 983. Vuonna
2007 palvelun kautta erosi 32.418 kirkon jäsentä.
Eroakirkosta.fi -palvelu on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan toimintaympäristöönsä.
Tästä hyvänä esimerkkinä on sähköpostitse
tapahtuvan kirkosta eroamisen mahdollisuus. Nykyään kaikki maistraatit hyväksyvät
sähköpostilla tehdyn kirkosta eroamisen.
Vapaa-ajattelijat sanovat tiedotteessaan, että heidän yhtenä tavoitteenaan on valtionkirkkojärjestelmän purkaminen. Tarkoituksena on saattaa kaikki aatteelliset yhteisöt tasa-arvoiseen asemaan lain edessä ja poistaa
esimerkiksi yrityksien kirkolle maksama yhteisövero-osuus.
Sounion ja Ahtisaaren Dopplrista veikataan
uutta Facebookia

(Taloussanomat 9.1.2007)

Brittiläinen Guardian nostaa Dopplr-palvelun,
www.dopplr.com, tämän vuoden hittisaitteihin. Dopplrin takaa löytyvät muun muassa
Lisa Sounio ja Marko Ahtisaari.
Guardian-lehti on valinnut bisnesmatkustajille suunnatun Dopplr-verkkopalvelun tämän
vuoden lupaavimpien nettisivustojen joukkoon.
Lehti listaa sijoittajien näkökulmasta potentiaalisia nettisivustoja. Dopplrin lisäksi hittisaiteiksi mainitaan Etsy.com, Twitter.com, Moshimonsters.com sekä Youtuben kanssa kilpaileva videosivusto Seesmic.com.
Dopplr tavoittelee noin 1–1,5 miljoonaa
käyttäjää. Nyt käyttäjiä on noin 100 000.
– Tämä on niche-palvelu, ei massasivusto.
Tavoittelemme bisneseliittiä, joka matkustaa
todella paljon, kertoo Taloussanomille
Dopplrin toimitusjohtaja Lisa Sounio.
Sounion mukaan liikematkustaja voi palvelulla optimoida ajankäyttönsä ja verkostonsa.
Vähän matkustava ei hyödy palvelusta.
Palvelun kehitys on ollut nopeaa. Se syntyi
viime talvena tarpeesta saada tietää missä
ystävät ovat. Kesäkuussa 6 000 käyttäjää
testasi beta-versiota. Joulukuussa palvelu
lanseerattiin Pariisissa.
Rahoitttajat ovat Japanista, Yhdysvalloista,
Espanjasta ja Britanniasta. Operatiivista toimintaa johtaa Suomesta Taneli Tikka.
Vertaus Facebookiin huvittaa Souniota.
– Ei se ole seuraava Facebook. Mutta hauskaa tämä on.
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Oulu "loksautti leukoja" Ateenan nfc-kokouksessa (It Viikko 10.12.2007)
Oulun kaupunki kertoo tulleensa hyväksytyksi maailman ensimmäisenä kaupunkina kansainväliseen NFC Forumiin. Foorumin tehtävänä on edistää puhelimien kosketus- eli
near field communication -teknologian käyttämistä ja kehittämistä.
NFC Forum on perustettu vuonna 2004 Nokian, Sonyn ja Philipsin toimesta ja siinä on yli
130 jäsentä mukaan lukien Microsoft, Motorola, Samsung ja Visa. Uuden kosketusteknologian avulla voidaan parantaa muun muassa julkisen sektorin tunnistamis- ja liputustoimintoja, esimerkkinä vaikkapa joukkoliikenteen lippumaksut.
SmartTouch Oulun kaupunki -hankkeen projektipäällikkö Janne Mustonen kuvailee Oulun "loksauttaneen suita auki" NFC Forumin
kokouksessa Ateenassa viime viikolla. Kuulijoita hämmästytti paitsi kaupungin aktiivinen
rooli nfc:n hyödyntämisessä, myös Oulussa
toteutettujen palvelukokeilujen kirjo.
Oulun kaupunki on yhteistyökumppaneidensa kanssa testannut nfc-teknologiaa muun
muassa pysäköinnissä sekä teatteripalveluissa. Teknologiaa on Oulussa hyödynnetty
myös esimerkiksi vanhustyössä sekä liikuntaja opetustoimessa.
Jäsenyydellä NFC Forumissa Oulun kaupunki
laajentaa entisestään yhteistyökumppaniensa verkostoa; suhteita avautuu uusiin globaaleihin ict-alan toimijoihin.
- Haluamme myös tuoda esiin foorumin toimijoille, että Oulu pystyy tarjoamaan myös
heille erilaisia pilotointi- ja testausmahdollisuuksia, Mustonen hahmottaa.
Janne Mustonen ei näe vaaraa, että Oulu
koettaisiin ensimmäisenä kaupunkijäsenenä
jonkinlaisena kummajaisena NFC Forumissa.
Oulun tavoitteena on rakentaa foorumiin fokusryhmittymää, johon osallistuisivat muutkin kaupungit, joissa on ollut nfc-kuhinaa.
Tällaisia kaupunkeja ovat esimerkiksi Lontoo
ja Frankfurt, joista ensiksi mainitussa nfc:tä
on kokeiltu ainakin metroliputuksessa. Euroopassa myös Monacon alueella on ollut vipinää teknologian ympärillä.
MUUT UUTISET
Suomi juhlii 90-vuotista itsenäisyyttä

(Helsingin Sanomat 6.12.2007)

Suomen 90. itsenäisyyspäivän vietto alkoi
torstaina valtakunnallisella lipunnostolla Helsingin Tähtitorninmäellä. Itsenäisyyspäivän
lipunnostoperinteen aloitti Suomalaisuuden
Liitto vuonna 1957.
Tasavallan presidentti Tarja Halonen laski
aamupäivällä seppeleen Hietaniemen sankariaukiolla. Presidentti laskee seppeleen sankariaukiolla viiden vuoden välein.
Presidentti Halonen oli läsnä myös puoliltapäivin Helsingin tuomiokirkossa alkaneessa
ekumeenisessa juhlajumalanpalveluksessa,
jossa saarnasi arkkipiispa Jukka Paarma. Perinteinen köyhien itsenäisyyspäivän juhla alkoi Helsingin Hakaniemen torilla kello 12.
Heikki Hursti jatkaa vanhempiensa Veikko ja
Lahja Hurstin perinnettä jo kolmantena
vuonna.

Vammaisjärjestöjen edustajat kokoontuivat
aamupäivällä hiljaiseen mielenosoitukseen
Senaatintorille. Mielenosoitus oli alku laajalle
kampanjalle, jolla tavoitellaan vammaisille
subjektiivista oikeutta henkilökohtaiseen
avustajaan. Järjestöt korostavat, että vaikeasti vammainen tarvitsee ehdottomasti avustajaa pystyäkseen elämään itsenäisesti niin
kuin muutkin suomalaiset.
Puolustusvoimien valtakunnallinen itsenäisyyspäivän paraati pidettiin tänä vuonna Hämeenlinnassa. Yli 1 200 miehen ja naisen
sekä yli sadan ajoneuvon marssia oli seuraamassa noin 10 000 katsojaa.
Pääkaupunkiseudun ylioppilaskuntien perinteinen soihtukulkue lähti liikkeelle Hietaniemenkadulta kello 17. Soihtukulkue etenee
Arkadiankadulta Mannerheimintielle ja siitä
edelleen Pohjoisesplanadin, Mariankadun ja
Aleksanterinkadun kautta Senaatintorille. Senaatintorilla alkoi kello 17.45 ylioppilaiden ja
kaupunkilaisten yhteinen tilaisuus, jossa
kuultiin muun muassa kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja ylioppilaiden puheet sekä kuorolaulua.

Linnan juhlat huipentavat itsenäisyyspäivän

(Helsingin Sanomat 6.12.2007)

Presidentti Tarja Halonen ja tohtori Pentti
Arajärvi ovat kutsuneet perinteiselle itsenäisyyspäivän vastaanotolle tänä vuonna noin 1
900 vierasta.
Ensimmäisinä kättelyyn saapuivat perinteisesti Mannerheim-ristin ritarit Pentti Iisalon
johdolla sekä muut kutsutut sotaveteraanit.
Illan odotetuimpiin vieraisiin kuuluvat muun
muassa F1-kuljettaja Kimi Räikkönen ja vaimonsa Jenni Dahlman-Räikkönen sekä taitoluistelija Kiira Korpi. Kulttuurin edustajina
Linnaan on kutsuttu muun muassa laulajat
Katri Helena ja Irina sekä näyttelijät Outi
Mäenpää, Seela Sella, Kristiina Elstelä ja Kari
Väänänen. Euroviisujuontajat Jaana Pelkonen ja Mikko Leppilampi ovat myös tulossa.
Kutsuttuina on lisäksi eduskunta ja diplomaattikunta sekä presidenttiparin vuoden aikana maakuntamatkoillaan tapaamia ihmisiä.
Ulkomailla asuvia suomalaisia on muistettu
kutsumalla paikalle ulkosuomalaisten viestinten edustajia muun muassa Ruotsista, Kanadasta ja Yhdysvalloista.
Tämän vuoden erikoisuuksiin Linnassa kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön sisäpihalle pystytetty lämmitetty teltta, jonne juhlien tupakoitsijat ohjataan. Tupakointi on uuden tupakkalain myötä kielletty kokonaan
Presidentinlinnan sisätiloissa.
Jo yli 9.000 saanut Suomen kansalaisuuden
ilmoitusmenettelyllä

(Maahanmuuttovirasto 14.2.2008)

Suomen kansalaisuus on arvossaan entisten
kansalaisten ja heidän jälkeläistensä keskuu-
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dessa. Reilun neljän ja puolen vuoden aikana jo 12 045 henkilöä on laittanut vireille ilmoituksen, jolla menetetyn kansalaisuuden
voi saada takaisin. Heistä 9 246:lle oli myönnetty kansalaisuus vuoden 2007 loppuun
mennessä.
Nykyisen, 1.6.2003 voimaan tulleen kansalaisuuslain siirtymäsäännös mahdollistaa menetetyn kansalaisuuden takaisin saamisen ilmoitusmenettelyllä. Mahdollisuus koskee
myös entisen ja nykyisen kansalaisen jälkeläistä, vaikka hänellä ei kansalaisuutta olisi
koskaan ollut. Ilmoitus on laitettava vireille
viimeistään 31.5.2008.
Määräajan lopun lähestyessä ilmoitukset
ovat lisääntyneet vauhdilla. Vuonna 2007 laitettiin vireille 2 596 entisten kansalaisten ja
heidän jälkeläistensä kansalaisuusilmoitusta,
mikä on noin 33 prosenttia enemmän kuin
vuonna 2006 (1 949). Eniten kansalaisuuden
palauttamista on haettu Ruotsista, Yhdysvalloista ja Kanadasta.
Hakemuksella Suomen kansalaisuutta anoi
viime vuonna 4 569 henkilöä. Määrä nousi
304 henkilöllä eli noin 7 prosentilla (2006: 4
265). Itse hakemuksia tuli vireille vajaat 200
enemmän kuin vuonna 2006. Ero hakemusja henkilömäärissä johtuu siitä, että hakija
voi sisällyttää hakemukseensa huollossaan
olevat alaikäiset, Suomessa asuvat lapset.
Eniten Suomen kansalaisuutta hakevat vuodesta toiseen venäläiset. Vuonna 2007 heitä
oli 1 857, eli noin kuusinkertainen määrä
kuin seuraavaksi suurimman ryhmän, serbialaisten edustajia (301).
Päätösmäärät kasvoivat sekä kansalaisuushakemusten että -ilmoitusten osalta noin
kuusi prosenttia. Myönteiseen päätökseen
päädyttiin 89 prosentissa hakemusasioista ja
95 prosentissa ilmoitusasioista.
Kansalaisuushakemusten keskimääräinen käsittelyaika oli selvissä tapauksissa (hakijalla
kansallinen passi) 11,9 kuukautta (2006:
15,4) ja erityistä selvitystä vaativissa 30,4
kuukautta (34,6). Vuonna 2008 käsittelyaikojen odotetaan yhä lyhenevän, koska ennen vuotta 2003 vireille tulleiden hakemusten ruuhka on kohta purettu. Kansalaisuusilmoitukseen sai vuonna 2007 päätöksen keskimäärin 2,5 kuukaudessa (2006: 2,0). Ilmoitusmäärän noususta johtuen on odotettavissa, että käsittelyajat hieman pitenevät
kuluvana vuonna.
Tarkempi analyysi kansalaisuusasioista on
luettavissa internetissä: www.migri.fi > Tilastot > Kansalaisuus > Tilastoanalyysit kansalaisuusasioista.
Lisätietoja: kansalaisuusyksikön johtaja Tiina
Suominen, puh. +358 71 8730431, s-posti:
tiina.suominen@migri.fi
Satu Tuomisto on uusi Miss Suomi

(Helsingin Sanomat 3.2.2008)

Satu Tuomisto, 21, kruunattiin vuoden 2008
Miss Suomeksi Helsingin Grand Casinolla järjestetyssä finaalissa sunnuntaina. Tuomisto
oli myös lehdistön ihannetyttö.
Akaasta kotoisin oleva Tuomisto työskentelee vaatemyyjänä ja yrittäjänä.
Ensimmäiseksi perintöprinsessaksi valittiin
tamperelainen Susanna Mustajärvi, 19. Toiseksi perintöprinsessaksi valittiin haukiputaalainen Jaana Taanila, 18.
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Miss Suomi 2008, Satu Tuomisto.

Katsojat valitsivat suosikikseen 19-vuotiaan
Johanna Ahlbäckin Paraisilta. Miss Suomi –
kilpailun järjestää vuosittain Finnartist.
Kilpailun voittajan vedonlyönnissä on tänäkin
vuonna ilmennyt epäilyjä vilpistä.
Peliyhtiö Unibet joutui sulkemaan kohteen
ennen aikojaan, kun Satu Tuomiston voiton
puolesta lyötiin vetoa epäilyttävän paljon.
Ennen kohteen sulkemista yhtiö oli jo pudottanut Tuomiston kertoimen 4:stä 1,3:een.
Myös viime vuoden Miss Suomi -kisojen vedonlyönnissä oli epäselvyyksiä.
Näyttelijä Tapio Hämäläinen on kuollut

(Helsingin Sanomat 9.2.2008)

Teatterineuvos, näyttelijä Tapio Hämäläinen
kuoli Helsingissä 28. tammikuuta 2008. Hän
oli kuollessaan 85-vuotias ja syntynyt Uukuniemellä 18. kesäkuuta 1922.
Rehdin miehen rooleissa usein nähty Hämäläinen tulkitsi erityisen aidolla suomalaisella
tunneskaalalla Väinö Linnan henkilöitä kuten
Tuntemattoman sotilaan Rokkaa ja Saloa sekä Täällä Pohjantähden alla Laurilaa ja Akselia.
Työtoverit puhuvatkin Hämäläisen kyvystä
näytellä plussamerkkistä patetiaa, joka oli
niin aitoa, että siihen oli suorastaan pakko
samastua. Häntä pidettiin piirtokykyisenä
näyttelijänä, jonka työtä nosti parhaimmillaan älykäs oivallus.
Hämäläistä kiitettiin lupsakkana ja positiivisena työtoverina, jonka rehtiys antoi kulloisellekin työryhmälle sisäistä ryhtiä.
Hämäläinen opiskeli näyttelijäntyötä Eino
Salmelaisen kurssilla 1940 – 41. Häneen
tarttui kantava annos legendaarisen pedagogin ja teatterinuudistajan innoittamaa henkeä.

kuului 1965 – 79. Turun kaupunginteatterissa Hämäläinen näytteli 1979 – 85, ja työskenteli sen jälkeen vapaana näyttelijänä.
Hänen elokuvauransa tärkeitä etappeja oli
yhteistyö Edvin Laineen kanssa ja alkoi Tuntemattoman sotilaan Salon roolista. Pisimmän päivätyön Hämäläinen teki Uuno Turhapuro -elokuvien äksynä vuoristoneuvos Tuurana. Hän esitti Uunon appiukkoa kaikkiaan
17 elokuvassa.
Välillä hän jopa kyllästyi Turhapuroihin niin
täysin, että jätti muutaman kesän väliin.
Hämäläinen muistetaan myös Naapurilähiön
Sarpamaana ja Isänmaan toivoista. Hän antoi äänensä Muumilaakson tarinoita –televisiosarjan hahmoille.
Hänen teatterihistorioitsija-vaimonsa Aino
Räty-Hämäläinen kirjoitti Hämäläisen muistelmateoksen Pohja se on miunkii säkis.
Muistelmat saivat nimensä sotamies Rokan
kuuluisasta repliikistä.
Suomen väestönkasvu suurinta 15 vuoteen

(Suomen Sillan Uutisviikko 1/2008)

Suomen väkiluku on Tilastokeskuksen arvion
mukaan viime vuoden loppuessa 5 300 000.
Väkiluvun arvioidaan kasvaneen vuoden aikana 23 000 hengellä eli 0,4 prosenttia.
Väestönlisäys on 1 600 henkeä edellisvuotta
suurempi ja suurin 15 vuoteen.
Väkiluku kasvoi edellistä vuotta enemmän lisääntyneen maahanmuuton johdosta.
Suomeen arvioidaan muuttaneen ulkomailta
viime vuonna 25 900 henkeä. Määrä on suurin Suomen itsenäisyyden aikana. Suomesta
arvioidaan muuttaneen pois 12 400 henkeä.
Ulkomailta muuttovoittoa arvioitiin kertyvän
ennätyksellinen määrä eli 13 500 henkeä.
Viime vuonna arvioidaan syntyneen 58 600
lasta. Syntyneitä oli 200 vähemmän kuin
vuonna 2006. Kuolleiden määrän arvioidaan
olleen 49 100 henkeä, 1 000 enemmän kuin
2006.
Avioliittoja solmittiin Tilastokeskuksen arvion
mukaan vuoden loppuun mennessä 29 600,
mikä on 1 300 enemmän kuin vuotta aiemmin ja samalla eniten vuoden 1982 jälkeen.
Avioerojen määrän arvioidaan olleen 13 300,
saman verran kuin vuonna 2006. Parisuhteita rekisteröitiin viime vuonna noin 180.
Väkiluku kasvoi 11 maakunnassa sekä Ahvenanmaalla. Väestön määrä lisääntyi määrällisesti eniten Uudenmaan, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa.
Kotipaikkaa maan sisällä vaihtoi viime vuonna yli 291 000, joka on 5 200 vuotta 2006
enemmän. Maassa muuttavien luku oli suurin itsenäisyyden aikana.
Talvi on historian lämpimin

(Kauppalehti 28.2.2008)

Tapio Hämäläinen

Hämäläisen pitkä ura kiertyi Kemin, Kuopion
ja Hämeenlinnan kautta Työväen Teatteriin
vuonna 1959.
Tampereelta hänet poimittiin Suomen Kansallisteatteriin, jonka näyttelijäkuntaan hän

Kulunut talvi on Suomen mittaushistorian
lämpimin. Ilmatieteen laitos kertoo, että uusi
keskilämpötilaennätys on vajaan asteen aiempaa korkeampi.
Lämpömittauksia on tehty sata vuotta. Tähän asti lauhimman talven paikkaa on pitänyt talvi 1924–1925.
Joulu-helmikuun keskilämpötila oli jopa 46,5 astetta kauden 1971–2000 keskiarvoa
korkeampi.
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Talvi on ollut poikkeuksellinen myös sademäärältään. Läntisimmässä Suomessa ja Oulun läänissä sadesumma oli laajasti yli 1,5kertainen pitkän ajan keskiarvoon verrattuna
Suomi kirii matkakohteiden kisassa

(Taloussanomat 18.2.2008)

Yhä useampi matkailija suuntaa Suomeen.
Ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymiset hotelleissa lisääntyivät viime vuonna yli kuusi
prosenttia, kertoo Matkailun edistämiskeskus.
Koko Euroopassa yöpymiset lisääntyivät keskimäärin neljä prosenttia.
Suomi menestyi hyvin myös pohjoismaisessa
vertailussa. Norjassa kasvua oli neljä prosenttia ja Ruotsissa kaksi. Tanskassa yöpymiset vähenivät.
– Suomen asema matkailumaana vahvistuu,
ja matkailun kasvu on selvästi nopeampaa
kuin Euroopassa keskimäärin, sanoo MEKin
ylijohtaja Jaakko Lehtonen.
Suomessa yöpyvistä ulkomaalaisista suurimman ryhmän muodostivat viime vuonna venäläiset, joille hotelliöitä kertyi yli 850 000.
Brittituristeille sänky pedattiin puolen miljoonaa kertaa, samoin ruotsalaisille ja saksalaisille.
Helsinki-Vantaan lentokenttä Euroopan kolmanneksi paras

(Helsingin Sanomat 25.2.2008)

Helsinki-Vantaan lentokenttä sijoittui Euroopan kolmanneksi parhaaksi lentoasemaksi
kansainvälisessä vertailussa, jossa kysyttiin
matkustajien mielipidettä. Kolmannen sijan
se jakaa Münchenin kanssa.
Ensimmäiselle sijalle nousi Porton lentoasema Portugalissa ja toiselle Zürichin lentoasema Sveitsissä.
Tutkimukseen osallistui 90 lentoasemaa, joilla haastateltiin lähes 200.000 matkustajaa.
Helsinki-Vantaa on kuulunut lentoasemien
kärkeen jo vuodesta 1997.
Vuoden turhin vehje on mönkijä

(Taloussanomat 3.12.2007)

Vuoden turhakkeen hiukkaspäästöt ovat jopa 50-kertaiset autoihin verrattuina, ja luontoon jää mönkijöistä pahat jäljet, kuvailee
Suomen Luonto -lehti kilpailun voittajaa.
Suomen teillä ja metsissä päristelee arviolta
yli 30 000 mönkijää.
Ehdotuksia turhakekisaan tuli tänä vuonna
ennätysmäärä eli 333 lähes 500 henkilöltä.
Digiboksi ja digiaika saivat yhteensä 75 ääntä. Seuraavaksi eniten ääniä keräsi Pohjolan
Voiman suojellulla Iijoella aloittama Kollajan
yva-hanke.
Yhden äänen saivat kilpailussa muun muassa pöljä naapuri (joka on innostunut kaikesta mikä savuaa ja käryää), hirvikärpänen,
merimetso ja öylätti.
Tutkija: Luistelu keksittiin Suomessa

(Helsingin Sanomat 25.12.2004)

Suomalaiset keksivät luistimet, väittää Oxfordin yliopiston tutkijaryhmä. Ensimmäiset
luistimet oli tehty hevosen luista, tutkija Federico Formenti kertoi BBC:lle.
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"Tutkimuksestamme ilmenee, että luistimia
käytettiin todennäköisesti eteläisessä Suomessa, jossa on paljon pieniä järviä."
Järvien ympärikävelyn sijaan asutusten väli
taittui tutkijan mukaan jään poikki kävellen
tai luistellen. Luistelijat seisoivat luiden päällä ja työnsivät vauhtia kepillä.
Tutkimusryhmä testasi luisten luistimien kopioita vuosien ajan Alpeilla. Formentin mukaan luuluistimet liukuvat nykyaikaisia metalliluistimia paremmin luiden sisältämän rasvan vuoksi. Keskinopeus luuluistimilla jäi kuitenkin 8 kilometriin tunnissa, kun nykyaikaisilla luistimilla pääsee jopa kuudenkymmenen kilometrin tuntivauhtiin.
Formentin ja professori Alberto Minettin tutkimus julkaistiin Linnean Society of Londonin
julkaisemassa Biological Journal -lehdessä.
Asiasta virisi keskustelua myös Tiede-lehden
verkkosivuilla.
Kuvia luuluistimista Scientific Blogging blogissa (englanniksi)
www.scientificblogging.com/news_releases/
oldest_human_powered_transport_skates_m
ade_from_animal_bones
The Linnean Society of London (englanniksi)
http://www.linnean.org/index.php?id=147
Tiede-lehden keskustelusivut
http://www.tiede.fi/keskustelut/viewtopic.ph
p?p=655043
Virolaisten Suomi-sympatiat huipussaan

(Helsingin Sanomat 5.12.2007)

Virolaisten viha–rakkaus-suhde Suomeen on
nyt keikahtanut rakkauden puolelle.
Taustalla vaikuttaa se, että Suomi juhlii 90vuotisjuhliaan melkein samaan aikaan kuin
Viro ja että suomalaisia vapaaehtoisia osallistui Viron vuosina 1918–1920 käymään vapaussotaan.
Nyt päähuomio on kuitenkin nykypäivässä.
Suomalaisten kannalta ehkä hämmentävimmän puheenvuoron on pitänyt suositun viikkolehden Eesti Ekspressin päätoimittaja Priit
Hõbemägi, joka kirjoittaa syyllisyydentunteestaan suhteessaan Suomeen.
"Se on tunne, etten ole pystynyt, enkä valitettavasti yrittänytkään maksaa edes osin takaisin sitä kiitollisuudenvelkaa, jota koen
suhteessa Suomeen ja suomalaisiin", Priit
Hõbemägi kirjoittaa.
"Se koskee Suomen kansan mentaliteettia ja
kaikkia niitä suomalaisia, jotka osoittivat 20
vuotta sitten ja edelleenkin osoittavat huomiota ja kodinlämpöä virolaisille, jotka tuolloin astuttuaan maihin Helsingissä, arkoina
tai innoissaan liikkuivat Olympiaterminaalin
luota Kauppatoria kohti ja aloittivat ensimmäistä kertaa löytöretken länsimaailmaan",
Hõbemägi jatkaa.
Suomeen saapumista hän vertaa jouluun tai
lapsuudenkotiin: "...kaikki on turvallista, rauhallista, kunnossa, nurkat pyyhitty puhtaiksi."
Suomen ja Viron suhdetta on usein verrattu
sukulaissiteillä. Levinnein niistä on Lennart
Meren esittämä isoveli–pikkuveli rinnastus,
mutta Hõbemägi ei tätä kelpuuta.
Hän vertaa Suomea huolehtivaan äitiin. Vain
äiti sietää semmoista epäkiitollisuutta, jota
virolaiset ovat Hõbemäen mielestä osoittaneet Suomea kohtaan.

Minkä tahansa viestimen Virossa tällä viikolla
avaakin, esiin vyöryää Suomi-sympatiaa ja –
tietoa. Huipennus on loppuviikosta.
Viron valtiontelevisiossa Etv:ssä on meneillään kokonainen Suomi-viikko, mikä tarkoittaa suomalaisten tekemiä elokuvia joka ilta,
ja aamuisinkin.

tei yksikään maa säästy seurauksilta. Niin
rikkaat kuin köyhätkin maat joutuvat kärsimään tulvista, kuivuudesta ja muista luonnonkatastrofeista.

Bubista vuoden kaupunkilainen

Suomi sijoittuu neljänneksi Davosin talouskokouksen järjestäjäyhteisön World Economic Forumin keräämässä ympäristöindeksissä. Listan ykkösenä on Sveitsi, jota seuraavat Ruotsi ja Norja ennen Suomea.
Katsauksessa tutkittiin 149 maan ympäristöpolitiikkaa. Eurooppalaisista maista Ranska
on kymmenes, Saksa 13:s, Britannia 14:s ja
Tanska 25:s. Venäjä on 28. ja Yhdysvallat
39. paras ympäristömaa. Kiina on sijalla 105.
Katsauksessa selviteltiin maiden vesi- ja ilmastopolitiikkaa ja sen vaikutuksia kansalaisten terveyteen, ilmansaastumista, luonnon monimuotoisuutta, maa- ja metsäpolitiikkaa sekä kalastusta. Neljänneksen tutkimustiedoista muodostivat kyseisen maan
vaikutukset ilmastonmuutokseen.
Yalen yliopisto keräsi tiedot yhdessä World
Economic Forumin kanssa.

(Helsingin Sanomat 18.12.2007)
Bubi-huuhkaja on valittu Vuoden kaupunkilaiseksi. Olympiastadionilla asustellut huuhkaja sai tunnustuksen Kaupunkitoimittajien
yhdistykseltä.
Yhdistys kiittelee Bubia ennen kaikkea kesäkuun 6. päivän esityksestä. Tuolloin huuhkaja lehahti suoraan kuuluisuuteen, kun se
keskeytti Suomen ja Belgian välisen jalkapallon EM-karsintaottelun.
Ympäri maailman levinneet kuvat ja uutiset
tekivät huuhkajasta maailmankuulun.
Suomessa jalkapallomaajoukkue nimettiin
Huuhkajiksi. Huuhkajaa taas oli jo aiemmin
alettu sanoa Bubiksi, urheiluselostajan mukaan. Bubi kun oli viihtynyt stadionilla jo
tammikuusta lähtien.
Sen jälkeen Bubia ei ole suurissa tapahtumissa näkynyt, mutta Helsingin keskustassa
on usein nähty huuhkaja, jota on arveltu
Bubiksi. Siten Vuoden kaupunkilaisen tunnustus menee varsin urbaanille persoonalle.
Kaupunkitoimittajien
yhdistys
palkitsee
Bubin Tuula Juutin taiteilemalla grafiikalla.
Koska palkittavan asuinpaikka on arvailujen
varassa, teos sijoitetaan Olympiastadionille.
YK:n raportti: Islanti on maailman paras
paikka elää (Ilta-sanomat 27.11.2007)
YK:n vuosittain laatima raportti asetti jälleen
paremmuusjärjestykseen maailman maat niiden asumisolojen mukaan. 177 maata rankataan pitkän ja terveen elämän, koulutuksen ja riittävän elintason ulottuvuuksilla mitattuna.
Ykköseksi kiilasi tänä vuonna pieni ja sitkeä
Islanti. Pitkään kärkipaikkaa pitänyt Norja
joutui tänä vuonna tyytymään kakkossijaan.
Seuraavilta sijoilta löytyvät Australia, Kanada
ja Irlanti.
Suomi on tilastossa 11. sijalla viime vuoden
tapaan. Ruotsi on kuudes, Tanska 14. sijalla.
Eliniänodote-indeksissä Suomi on 21. sijalla
78,9 vuoden keskiarvollaan. Tilastoa johtaa
Japani, jossa keskiarvo on 82,3 vuotta.
Peräpäätä pitävät huonommuusjärjestyksessä Sierra Leone, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Niger ja Mali. Parhaiten sijoittunut Saharan eteläpuolisen manner-Afrikan maa on
Gabon, sekin vasta sijalla 119.
Tänään julkistettu inhimillisen kehityksen raportissa pääosaan nousi kuitenkin ilmastonmuutos. Raportti varoittaa vakavista seurauksista, mikäli hiilidioksidipäästöjä ei saada
kuriin lähivuosina.
Mikäli päästöt eivät vähene radikaalisti 15
seuraavan vuoden aikana, seuraukset ovat
katastrofaaliset maapallon väestölle, raportti
varoittaa.
Ilmastonmuutos koettelee ensimmäisenä ja
eniten muutenkin köyhiä alueita ja niiden
asukkaita. Tekijät kuitenkin muistuttavat, et-
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Suomi on neljänneksi paras ympäristömaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 4/2008)

Helsinkiläisten ystävällisyys viehättää turisteja (Helsingin Sanomat 2.12.2007)
Helsinkiläisten ystävällisyys on Itämerenkiertomatkoille osallistuneiden risteilyturistien mielestä Suomen pääkaupungin paras
matkailuvaltti.
Risteilymatkalaiset pitivät Helsinkiä kierroksensa toiseksi kiinnostavimpana kohteena.
Ykkössijan vei Pietari, mutta Helsingistä jälkeen jäivät Tukholma, Kööpenhamina ja Tallinna.
Vastaajien mielestä olennaisia eroja Helsingin ja muiden Itämeren kaupunkien välillä
ovat puhtaus, arkkitehtuuri ja kielitaitoiset
ihmiset.
Tutkimusta varten haastateltiin 1 633:a ihmistä. Heistä noin 40 prosenttia oli yhdysvaltalaisia, 25 prosenttia brittejä ja kymmenen
prosenttia saksalaisia.
TNS Gallupin toteuttaman kyselyn olivat tilanneet Helsingin Satama, Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimisto ja Matkailun edistämiskeskus.
Lapissa tapahtuu henkirikoksia enemmän
kuin Keski-Afrikassa

(Helsingin Sanomat 22.1.2008)

Suomessa on neljä maakuntaa, joissa surmataan asukaslukuun suhteutettuna selvästi
enemmän ihmisiä kuin muualla maassa. Ne
ovat Lappi, Pohjois-Karjala, Päijät-Häme ja
Kainuu.
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (Optula)
mukaan Lapissa tapahtui vuosina 2000–2005
moninkertaisesti enemmän henkirikoksia
asukasta kohti kuin Länsi-Uudellamaalla.
Jälkimmäisessä maakunnassa surmattiin vähemmän ihmisiä kuin missään muualla. Vähiten henkirikoksia tapahtui sen lisäksi
muualla Uudellamaalla, rannikkoalueilla ja
Ahvenanmaalla.
Maakuntien välisiä eroja voi havainnollistaa
vertaamalla henkirikosmääriä ulkomaiden ti
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lanteisiin. Tilastokeskuksen ja maailman terveysjärjestön WHO:n tilastoja vertaamalla
käy ilmi, että Lapissa surmataan asukaslukuun suhteutettuna enemmän ihmisiä kuin
Länsi- ja Keski-Afrikassa.
Sataatuhatta asukasta kohti Lapissa tapetaan vuodessa keskimäärin yli viisi ihmistä,
kun taas Länsi- ja Keski-Afrikassa hitusen alle viisi ja Länsi-Uudellamaalla alle kaksi. Länsi-Uudenmaan henkirikosmäärä vastaa Länsi- ja Keski-Euroopan tilannetta.
Optulan tutkija Martti Lehti pitää maakuntien
välisiä eroja huomattavina. Hänen mukaansa
erot ovat kasvaneet jo kahden vuosikymmenen ajan.
"Perushypoteesi on, että maakuntien välisiä
eroja selittävät elintasoerot. Pohjois- ja ItäSuomella on mennyt heikosti jo pitkään",
hän kertoo.
Myös henkirikosten ongelma-alue Päijät-Häme on kärsinyt korkeasta työttömyydestä.
Lehti huomauttaa, että 1960- ja 1970-lukujen suuren muuttoliikkeen aikaan henkirikoksia tapahtui muuttovoittoalueiden uusissa lähiöissä. Nyt tilanne on muuttunut päinvastaiseksi, kun henkirikoksia tapahtuu eniten niillä alueilla, joista ihmiset muuttavat pois.
Koko maankaan henkirikostilanteessa ei ole
hurraamista.
Maailman
terveysjärjestön
WHO:n mukaan Suomessa tapahtuu asukaslukuun nähden EU:n jäsenmaista seitsemänneksi eniten henkirikoksia.
Vain Baltian maissa, Romaniassa, Bulgariassa ja Unkarissa surmataan enemmän ihmisiä.
Keskimääräinen suomalainen syö vuodessa
72 kiloa lihaa (Helsingin Sanomat 4.12.2007)
Nyt tiedetään millainen on keskimääräinen
suomalainen. Tilastokeskus määritteli hänet
juuri ilmestyneessä Tilastollisessa vuosikirjassa.
Noin nelikymppinen on suunnilleen elämänsä
puolessavälissä. Hän asuu omassa 3–4 huoneen ja 78,4 neliön asunnossaan kerrostalossa ja lyhentää asuntolainaa. Sitä on jäljellä keskimäärin 22 400 euroa. Asumiseen menee noin neljännes tuloista.
Asuntolainan lisäksi suomalainen kotitalous
lyhentää toistakin velkaa. Sillä on 9 400 euroa luottoa, jota otettiin kulutukseen tai
muuhun tarkoitukseen. Se voitaisiin maksaa
poiskin, sillä säästöjä on jokaisella keskimäärin 11 000 euroa.
Siis keskimäärin, sillä varakkuus jakaantuu
epätasaisesti: 44 580 luottokorttitiliä perutaan joka vuosi maksuhäiriöiden takia.
Tilastot kertovat myös mitä teemme keskimääräisen vuorokauden kuluessa. Aamulla
lähdemme töihin, mies rakennus-, korjaustai valmistustöihin ja nainen palvelu-, myynti- tai hoitoalalle.
Miehen työpaikka on yksityisellä ja naisen
kunnalla. Palkkaa mies saa keskimäärin 2
300 ja nainen lähes 2 000 euroa kuussa.
Jos tänään on toinen viikon liikuntapäivä,
suomalainen lähtee kävelylenkille, pyöräilemään tai hiihtämään. Se ei riitä pitämään
häntä hoikkana, sillä mies on todennäköisesti ylipainoinen. Myös hyvä ruoka- ja juomahalu voi vaikuttaa: suomalainen syö vuodessa 72 kiloa lihaa ja juo 78 litraa keskiolutta.

Perunoita kuluu vain 61 kiloa ja tuoreita hedelmiä 47 kiloa.
Mitä muuta tänään tapahtuu? Ensiparkaisunsa päästää 161 lasta, joista 82 on poikia.
132 ihmistä kuolee. 77 pariskuntaa solmii
avioliiton ja 36 eroaa.
45 uutta rakennusta valmistuu. Yhdellä autolla ajetaan 49 kilometriä. Poliisi saa setvittäväkseen 2 088 rikosta, joista 71 on rattijuoppouksia. 50 000 ei mene yöksi kotiin
vaan jää hotelliin. Tekstiviestejä singahtelee
15,7 miljoonaa.
Suomesta löydetty uusia eliölajeja

(Suomi.fi 16.1.2008)

Suomesta on löydetty viime vuosien aikana
uusia eliölajeja, ympäristöhallinto kertoo.
Uudet lajit löydettiin tutkimusohjelmassa,
jossa kerättiin tietoa puutteellisesti tunnetuista ja uhanalaisista metsälajeista.
Tutkimusohjelman aikana löydettiin lähes 1
500 uutta lajia. Useimmat näistä lajeista
ovat eläneet Suomessa ikiaikoja, mutta ne
on löydetty vasta nyt.
Ympäristöhallinnon mukaan uuden tiedon
pohjalta voidaan arvioida 3 000-4 000 sellaisen lajin uhanalaisuutta, jotka eivät olleet
mukana edellisessä uhanalaisarvioinnissa.
Kokonaan uusia eliöryhmiä uhanalaisarvioinnin piirissä ovat esimerkiksi sienisääsket, ripsiäiset, mäkärät ja kiilukärpäset.
Eurooppalaiset lentoyhtiöt hukkaavat ahkerasti matkalaukkuja

(Helsingin Sanomat 6.12.2007)

Eurooppalaisia lentoyhtiöitä koskevien valituksien määrä lähes kaksinkertaistui viime
vuonna, ilmenee Euroopan kuluttajakeskuksen (ECC) torstaina julkistamista tilastoista.
Valituksien määrä nousi liki 3.000:een, kun
niitä vuotta aikaisemmin tehtiin runsaat
1.500. Eniten valituksia (33 %) tehtiin hukatuista matkatavaroista. Hyvänä kakkosena
tulivat lentojen peruutukset (26 %) ja kolmosena lentojen viivästykset (16 %).
ECC suositteleekin tiukempaa asennetta
matkatavaroita hävittäviä lentoyhtiöitä kohtaan. Korvausmaksuja tulisi keskuksen mukaan nostaa ja matkustajille tulisi automaattisesti antaa tietty rahasumma välttämättömyystarvikkeiden ostoon, jos heidän matkatavaransa katoavat. Summaa ECC ei vielä
ole päättänyt.
Suurin osa valituksista tehtiin irlantilaisia, espanjalaisia, brittiläisiä, italialaisia, saksalaisia
ja ranskalaisia lentoyhtiöitä vastaan. Vaikka
ECC ei suoraan nimennyt yhtään lentoyhtiötä, ovat valitusten kärkipäässä irlantilaiset
Ryanair ja Aer Lingus.
Voimakas maanjäristys vavisutti Kreikkaa

(Helsingin Sanomat 6.1.2008)

Voimakas maanjäristys vavisutti sunnuntaiaamuna Kreikkaa. 6,5 richterin järistys ravisutti rakennuksia etenkin maan eteläosassa
ja sai ihmiset ryntäämään paniikissa kaduille.
Poliisin mukaan järistyksen ei tiedetä aiheuttaneen uhreja tai merkittäviä aineellisia tuhoja.
Järistyksen keskus oli Peloponnesoksen niemimaalla Etelä-Kreikassa lähellä Leonidion
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kaupunkia. Järistys tapahtui noin 80 kilometrin syvyydessä, ja tämän takia se ei asiantuntijoiden mukaan aiheuttanut uhreja.
Vuonna 1999 noin 140 ihmistä sai surmansa
Kreikassa maanjäristyksessä, jonka voimakkuus oli 5,9 richteriä. Tämänaamuinen järistys oli kuitenkin lähempänä maan pintaa.
Sunnuntain järistys tuntui voimakkaana
myös pääkaupungissa Ateenassa, missä se
pudotti nukkuvia ihmisiä sängyistä.
Leonidion apulaiskaupunginjohtaja Ilias Manos kertoi järistyksen synnyttäneen paniikkia. "Tavaroita putoili lattialle kodeissa, mutta vakavaa vahinkoa ei tapahtunut. Ihmiset
ryntäsivät kaduille, mutta nyt tilanne on jo
normaali."
Manos kertoi Kreikan televisiolle kaupungin
johdon olleen yhteydessä lähikyliin, mutta
mitään suuria ongelmia ei ole niissäkään tiedossa.
Järistykset ovat tavallisia Kreikassa, mutta
useimmat niistä eivät aiheuta vakavia vahinkoja.
Lumisateet sotkivat Kreikan liikenteen

(Helsingin Sanomat 29.1.2008)

Lumentulo ja kova tuuli sotkivat liikennettä
Kreikassa tiistaina. Lunta satoi myös maan
pääkaupungissa Ateenassa. Kaupungin pohjoisosassa lunta tuli paikoin niin paljon, että
autoilla oli vaikeuksia liikkua ilman lumiketjuja.
Myrsky katkoi pahoin lento- ja laivaliikennettä Manner-Kreikan ja saarten välillä. Kymmenet Ateenasta lähtevät lennot peruuntuivat
kovan tuulen takia.
Egeanmeren saarille aikoneita laivamatkustajia jäi mottiin, kun laivoja jäi satamiin ankarimmillaan 60 metrin sekuntinopeudella
puhaltaneen tuulen takia.
Tuulen odotetaan laantuvan keskiviikkona,
mutta sää pysyy muuten enimmäkseen kylmänä. Pohjois-Kreikassa pakkasen ennustettiin kiristyvän lähemmäs kymmentä astetta.
Mika Waltarin syntymästä 100 vuotta
Suuren suomalaisen kirjailijan Mika Waltarin
syntymästä tulee tänä alkavana vuonna
2008 kuluneeksi 100 vuotta.
Mika Waltarin merkitys kirjallisuudessamme
jakaa mielipiteitä. Kiistämätön tosiasia on,
että Waltarin kirjoja on myyty ympäri maailmaa, onhan hän yksi eniten muille kielille
käännettyjä kirjoja tuottanut kirjailijamme.
Kukapa ei tuntisi Sinuhea ja komisario Palmua?
Juhlavuoden tapahtumat pyritään keräämään keskitetysti www.mikawaltari100.net
sivustolle. Juhlavuoden kunniaksi on perustettu juhlatoimikunta, joka vastaa sivustosta
ja pyrkii koordinoimaan tapahtumia. On perustettu myös arvovaltainen valtuuskunta,
jonka puheenjohtajana toimii Paavo Lipponen.
Juhlavuonna pyritään lisäämään Waltari-tietoisuutta, kannustetaan lukemaan ja kirjoittamaan, edistetään monikulttuurisuutta ja
ennen kaikkea kunnioitetaan Waltarin laajaa
kirjallista tuotantoa monilla eri forumeilla.
Lisätietoja Mika Waltarista myös nettisivuilla
www.mikawaltariseura.fi
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Ruokapalsta
Punainen jauhelihakeitto
1 purjo
1 sipuli
2-3 porkkanaa
1 rasia herkkusieniä tai vähän esim.
kuivattuja tai pakastettuja suppilovahveroita
1 rkl öljyä
1 prk tomaattimurskaa
noin 1 l vettä
300 g vähärasvaista jauhelihaa
1-2 dl pastaa
0,5-1 parsakaalia tai 1 pss vihreitä papuja
suolaa, mustapippuria, pizza- tai muuta
yrttimaustetta (persiljaa)
1. Halkaise purjo ja huuhdo se hyvin ja leikkaa viipaleiksi. Silppua sipuli ja leikkaa porkkanat penneiksi. 2. Kuullota kasviksia (lisää
purjon vihreä osa myöhemmin) muutama
minuutti öljyssä kasarissa. Lisää sienet ja
jatka kuullottamista vielä hetki. 3. Kaada sekaan tomaattimurska ja kuuma vesi. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä hetken aikaa. 4.
Lisää jauheliha keiton joukkoon pieninä nokareina. 5. Kun keitto kiehuu uudelleen lisää
nopeasti kypsyvä pasta ja viipaleiksi leikattu
parsakaalin varsi ja kukintonuput tai pavut ja
purjon vihreä osa. 6. Mausta keitto ja hauduta kypsäksi. Tarkista maku ja sakeus ja ripottele lopuksi joukkoon hienonnettu persilja.
Lammaspata
700–800 g lammasta
4 rkl jauhoja
suolaa
pippuria
1 rkl öljyä
1 rkl voita
2 valkosipulin kynttä
1 tl rosmariinia
5 tomaattia
1 dl lihalientä tai valkoviiniä
Lampaanliha leikataan paloiksi, käännellään
suola-pippuri-jauhoseoksessa ja paistetaan
voi-öljyseoksessa. Valkosipuli pienitään ja lisätään pataan tomaatin ja rosmariinin kanssa. Neste lisätään ja ruokaa kypsennetään
tiiviskantisessa padassa miedolla lämmöllä
tunnin verran tai kunnes liha on kypsää.
Sadonkorjaajan kalakeitto (6 annosta)
n. 500 g lohifileetä
5 perunaa
1 sipulia
1 palsternakka
2 porkkanaa
1 pieni parsakaali
1 pieni kukkakaali
n. 100 g vihreitä papuja
4 valkosipulin kynttä
2 rkl öljyä
n. 1 l kalalientä
2 rkl sitruunanmehua
2 tomaattia
n. 0,5 dl tuoretta timjamia
ripaus valkopippuria
(2 rkl kapriksia)

1. Leikkaa kuoritut perunat, sipuli ja palsternakka lohkoiksi, porkkanat viipaleiksi. Irrota
parsa ja kukkakaali pieniksi kukinnoiksi.
Leikkaa pavut kahteen osaan.
2. Kuumenna öljy kattilassa ja lisää peruna,
sipuli, porkkana ja palsternakka. Kuullota
hetki ja kaada kattilaan kuuma kalaliemi.
3. Lisää muutaman minuutin kuluttua myös
pavut, kukka- ja parsakaalit sekä murskatut
valkosipulin kynnet.
4. Leikkaa kalat reiluiksi kuutioiksi ja tomaatit pienemmiksi.
5. Lisää kala- ja tomaattikuutiot kypsien kasvisten joukkoon. Mausta liemi saman tien
sitruunamehulla, hienonnetulla timjamilla ja
pippurilla. Kuumenna liemi uudelleen, mutta
älä anna kiehua poreillen.
6. Lisää halutessasi lopuksi kapriksia sekä
tarvittaessa suolaa.
Tillisilakat
600 g silakkafileetä (tai käytä paikallista vastaavaa kalaa)
1 dl tillisilppua
1 dl persiljasilppua
0,5 dl ruohosipulisilppua
2 rkl voita
3 rkl vehnäjauhoja
2-3 dl vettä
suolaa
Silakkafileet huuhdotaan ja kuivataan. Yrttisilput yhdistetään ja silakat täytetään seoksella ja taitetaan kalan muotoon. Jauhot ja
voi sekoitetaan tahnaksi. Silakat ladotaan
matalaan kattilaan ja jauho-voiseos pannaan
nokareina kalojen väliin. Suolaa lisätään haluttaessa. Vesi kaadetaan ruuan joukkoon ja
kaloja kypsennetään 6-8 minuuttia. Kattilaa
ravistellaan silloin tällöin, että suurus tasoittuisi. Ruoka koristellaan yrttisilpulla ja tarjotaan perunan kanssa.
Paistettuja perunoita ja sipulia
8-10 pientä perunaa keitettynä ja kuorittuna
4 suurta sipulia kuorittuna ja ohuina
viipaleina
1-2 rkl öljyä
1,5 rkl vähäsuolaista soijakastiketta
2 rkl vettä
1-2 dl persiljasilppua
Öljy kaadetaan paistinpannulle, sipulit lisätään. Haudutetaan muutama minuutti miedolla lämmöllä koko ajan hämmentäen. Sipulit eivät saa ruskistua. Perunat lohkotaan
2-4 palaan ja lisätään sipulin joukkoon. Sekoitetaan ja annetaan kuumentua. Soija ja
vesi lisätään, hämmennetään ja keitetään
muutama minuutti. Persilja sirotellaan pinnalle, kun ruoka kaadetaan tarjoiluastiaan.
Ruokaisa papusalaatti
5 dl keitettyjä papuja
2 pienehköä omenaa ohuina viipaleina
1 purjo ohuina renkaina
2 rkl öljyä
1 rkl tomaattikastiketta
1-2 valkosipulin kynttä pieninä murusina
runsaasti silputtua tilliä
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Kaikki aineet sekoitetaan. Haluttaessa joukkoon voi lorauttaan hiukan punaviinietikkaa.
Toimitus surffaili Internetissä
Kielikukkasia Jyväskylän yliopiston sivuilla
http://kielikompassi.jyu.fi/main.php?d1=10&
d2=23&d3=125
Videoita Euroviisujen 2008 kappaleista
http://www.youtube.com/results?search_qu
ery=eurovision+2008&search_type=
Kaikki saunasta, The Sauna Site
http://www.saunasite.com/indexfi/paasivu.htm
Toimitus testasi ulkomailla kuuluvat suomalaiset nettiradiot. Tässä ne, jotka toimitus sai
kuulumaan:
Bassoradio, www.basso.fi, kuuntelu sujuu
ainakin ITune tai WinAmp soittimilla
KLF, www.ravintolaonnela.fi, kuuntelu sujuu
ainakin WinAmp soittimilla
NRJ Energy, www.nrj.fi/nettiradiot, kuuntelu sujuu radion omien netti sivujen kautta.
Radio Helsinki, www.radiohelsinki.fi, kuuntelu sujuu ainakin WinAmp soittimilla
Radio SuomiPOP, www.radiosuomipop.fi,
kuuntelu sujuu ainakin WinAmp soittimilla
Yle Areenalta, http://areena.yle.fi/suora,
löydät Ylen seuraavat radiokanavat: Yle Radio 1, YleX, Yle Radio Suomi, Yle Radio Peili,
Yle Sami Radio. Kuuntelu onnistuu Ylen sivujen kautta.
Nettiradiot Kreikassa
http://www.e-radio.gr/
Kattava lista maailman nettiradioista
http://makela.info/nettiradio/index.php
Niksinurkka
Täällä kertaa niksinurkan tiedot löytyivät
Ylen sivuilta, kohdasta terveys, jossa lukijat
kertovat vinkeistään vilustumisen hoitoon.
Valkosipulia flunssaan
• valkosipulia lämpimään maitoon, johan
flunssa lähtee
• valkosipulia maitoon ja villasukat jalkaan
• valkosipulinkynsi villasukkaan ja sukat jalkaan
• halkaistu valkosipulin kynnen leikkauspinta ihoa vasten isovarpaan alle taivekohtaan
• valkosipulia ruokaan tai tyynyn alle, niin
röörit pysyvät auki
• valkosipuli/sipulikääre kaulaan, sipulipalat
pyyhkeeseen kiedottuna
• paahda valkosipulia kokonaisena uunissa,
siitä lähtee kitkeryys ja lapsikin syö sitä
silloin
• sekoita valkosipulia, hunajaa ja kuumaa
vettä
• lisää mukin pohjalle valkosipulin ja tuoreen inkiväärin paloja ja kiehuvaa vettä
päälle, siivilöi ja juo: 1-vuotiaskin tykkää
eikä ole tullut kertaakaan kipeäksi
• sekoita valkosipulia, appelsiinimehua ja
hunajaa
• lisää valkosipulia kaikkiin ruokiin
• ruisleivän päälle reilusti valkosipulia
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Sipulimaitoa ja muita niksejä
• sipulimaitoa: sipulipalat kiehautetaan maidon kanssa, hikoilet taudin pois
• sipulimaitoa, johon lisätty voinokare (näin
1960-luvulla)
• uskon, että sipulin runsas käyttö ehkäisee
flunssaa
• keltasipulin runsas käyttö ruuanlaitossa
vähentää sairastumista flunssaan
• heti kun kurkkukipu alkaa, syö puolikas
raaka sipuli päivässä,
• jo muutaman päivän hoito auttaa
• sipuliviipaleita sukkaan yöksi
• raakaa sipulia pilkotaan ja sidotaan sideharsoon, harso ripustetaan vauvan sänkyyn, auttaa vauvan nuhaiseen oloon

• aamiaiseksi kaurapuuroa, jossa on leseitä,
jälkkäriksi pakastamisesta mustaherukoita
½ dl
• kohtalaisesti chiliä sisältävä keittoruoka,
jälkiruuaksi teetä sitruunalla ja hunajalla
höystettynä, pysyy flunssa pois
• ruokalusikallinen hunajaa joka päivä
• C-vitamiinia, hunajaa, appelsiineja, marjoja
• syö joka päivä 500 mg c-vitamiinia, niin
pysyy flunssa poissa koko vuosi
• syö maitohappobakterikuuri 3-4 kertaa
vuodessa - jos flunssa kuitenkin tulee ota
ensioireiden tullessa 500 mg C-vitamiinia
aamulla ja illalla sekä 4 kertaa pore C
(1000 mg) ja imeskellään

Inkivääriä kurkkukipuun
• pala inkivääriä ja ½ litraa vettä kiehautetaan ja haudutaan teeksi, juomaan voi lisätä hunajaa
• inkivääri-hunaja-tee (inkiväärin juurta ja
muutama lusikallinen hunajaa)
• tuoretta inkivääriä palasina, keitä vettä ja
hörpi juomaa useita kertoja päivässä, voit
myös pureskella palajo ja lisätä juomaan
hunajaa
• mukin pohjalle lastuja tuoreesta inkivääristä, kuumaa vettä päälle, sitruunan mehua ja hunajaa, siivilöi lastut pois, auttaa
kurkkukipuun tehokkaasti

Ulkosuomalaisen horoskooppi
Kevättalvelle 2008, laatinut Sipsu Italiasta

Teetä yrteistä ja lehdistä
• juo havupuu-uutetta 1 dl päivässä
• syö koivunsilmuja keväällä, saat c-vitamiinia
• syön kuivattua kuusenkerkkää, ei ole tullut vuosiin yskää - jos ääni on maassa, piharatamoteetä illalla ja aamulla
• mieluiten itsepoimituista ja kuivatuista vadelman lehdistä tehty tee
• yskää hillitsee keväällä kerätyistä kuusenkerkistä tehty juoma, johon voi lisätä hunajaa
• 2 tippaa japanilaista piparminttuöljyä kupilliseen kiehautettua vettä
Muita flunssan karkottajia
• lämmin viinimarjamehu, mustaherukkamehu tai karpalomehu lämmittää kehoa ja
antaa c-vitamiinia
• lämmitä vesihauteessa pullollinen olutta ja
toisessa kattilassa saman verran maitoa,
sekoita keskenään, juo ja mene nukkumaan
• kiehauta kuuma vettä ja liota salviaa
joukkoon, tehojuoma on valmista, kun väri on vaaleanvihreä - tällä supermummon
ohjeella olen välttänyt jo monta flunssaa
• popsi porkkanoita ja appelsiineja, kesäisin
porkkanoita ja tomaatteja, eikä flunsaa
tule moneen vuoteen
• syö riittävästi hedelmiä, jotka sisältävät cvitamiinia
• kasvis- tai kanakeitto, johon lisätään runsaasti cayennepippuria, cayenne antaa
ruualle vahvan ja pirteän maun, joka auttaa myös jaksamiseen ja avaa tukkoisen
nenän
• nokkoskeittoa, niin flunssa lähtee
• yrttitee auttaa väsymykseen ja nuhaan
• hedelmäinen kaalisaatti auttaa, koska siinä on paljon vitamiineja

Oinas:
Liiallinen kiire päivätyössä vaikuttaa päätöksenteko kykyihisi, ja saatat tehdä useita virhelaskelmia. Jotkut niistä voivat olla erittäinkin kiusallisia, ja tuottavat tappiota pitemmän ajan jaksolle. Et voi niitä enää paikata,
ja vain asenteen muutoksella et tee enempää tuhoa itsellesi. Lepo voisi olla paikallaan.
Härkä:
Mukavia hetkiä ystävien kesken. Valitettavaa
vain on, että nämä eivät ole ystäviäsi vaan
tuttavia jotka käyttävät asemaasi edukseen.
Ota se siis siltä kannalta, ja tulet nauttimaan
joka hetkestä. Yllättävä tapaaminen, joka voi
johtaa intiimiin suhteeseen. Ole avoin ja ota
se vastaan.
Kaksoset:
Pieni loma tekee juuri nyt sinulle hyvää. Se
voisi olla vaikkapa viikonloppumatka jossain
lähellä, tai vaikkapa vain päivä kauneushoitolassa. Sopii myös miehille. Jos lähdet pitemmälle, ota rennosti. Valitset paikan, jonne aiot palata, eikä kaikkea yhdellä kertaa
tarvitse nähdä tai kokea.
Rapu:
Paljon uutta tapahtumaa tulossa, ja onkin
vaikeaa päättää mitä niistä hylkää, ja mitä
pitää. Tee vain sitä mitä haluat, josta nautit,
ja joka on sinulle tulevaisuudessakin antoisaa. Pientä harmia terveysrintamalla, flunssaa, ja väsymystä. C-vitamiinia, ja lepoa,
niin eiköhän se siitä ohi mene.
Leijona:
Vaikka tämän vuoden pitäisi olla onnekas
vuosi leijonalle, alku vaikuttaa niin hankalalta, että sitä on vaikea uskoa. Ja näin onkin,
sillä mitään ei putoa taivaalta, vaan se on itse hankittava. Leijonan on nyt vain nieltävä
ylpeytensä, ja nostettava hihoja. Kunnon
työnteolla tuloksiakin alkaa näkyä; syys-lokakuun puolella.
Neitsyt:
Tarkkuus ja jämptiys toimivat hyvin myös
tunteiden kera, vaikka sitä neitsyen on vaikeaa ymmärtää. Ottaen toisen ihmisen tunteet huomioon, saa yhteistyöhalukkuutta, ja
tuloksia. Ja tuloksia onkin tulossa, aina yllin
kyllin. Vanha suola ottaa sinuun yhteyttä,
mutta älä anna janon yllättää.
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Vaaka:
Kekseliäisyydelläsi ei ole rajaa, eikö tarvitsekaan, kun vihdoinkin olet päässyt talviväsymyksestäsi. Voit aloittaa urheilun pitkän tauon jälkeen, tai vaikkapa jatkaa opiskelujasi.
Energiaa näyttää riittävän, eikä sinulta puutu
tietoja tai taitoja sen hyväksi käyttämiselle.
Uusi tuttavuus virkistää, ja ehkä se kehittyy
vakavampaankin suuntaan.
Skorpioni:
Et näytä nyt oikein tietävän itsekään mitä
haluat. Jospa laittaisit siis omat asiasi järjestykseen, ja vasta sitten auttaisit muita, niin
voisimme kaikki välttyä ikäviltä sotkuilta.
Olet nimittäin todella taitava molemmissa.
Positiivinen ajattelutapa ja rento suhtautuminen lämmittää kylmän lopputalven vielä osittain pimeitä päiviä. Syö hedelmiä, ja vihanneksia, ja jätä ne namit sinne kaappiin.
Jousimies:
Jos et vielä ole tehnyt sitä odottamaasi elämän muutosta, niin nyt alkaa tulla jo kiire.
Huhtikuussa voi jo olla liian myöhäistä. Jätä
suhde joka ei anna, vaihda työpaikkaa, josta
et pidä, ja kalusta asuntosi uudelleen, vaikkapa 80-luvun tyyliin. Se on nyt kovassa
huudossa, ja kirpparilta löytyy vaikka mitä.
Sinne voi myös jättää omat vanhat huonekalut myyntiin.
Kauris:
Voit olla vietävän suloinen kun haluat. Lämmin ja herkkä ystävä, jonka olkapäähän on
hyvä nojata, ja joka tukee ystäviänsä hankalienkin ratkaisujen edessä. Tai voit olla se
katkera manipuloiva boikottaja. Voit siis itse
valita millainen tämä lopputalvesi tulee olemaan. Ja siitä myös tulee riippumaan, mitä
itse tulet muilta saamaan. Harkitse askeleesi
todella tarkkaan.
Vesimies:
Et nyt jaksaisi millään keskittyä pikkuseikkojen selvittämiseen. Rästiin jääneet kotityöt
saavat väistyä mukavan teatteri-illan edessä,
ja perheen ongelmat kiinnostavat vähemmän kuin lempisarjasi televisiossa. Se voi ärsyttää lähimmäisiäsi, jotka tosin antavat sinulle anteeksi. Osaat olla todella hurmaava,
anteeksipyyntöjesi kera.
Kalat:
En suosittelisi vieläkään talouspuolen hurjasteluja, saati lakiongelmien selvittelyjä. Tähdet eivät ihan vielä anna siihen vihreää valoa, mutta onneksi terveysrintamalla alkaa
hiljalleen helpottaa. Muista ottaa silloin tällöin rennosti. Ei se maailma kaadu vaikka et
olisikaan sitä pitelemässä. Mukavia hetkiä
ystävien kanssa. Rakkausrintamalla tasapaksua ja rauhallista. Onneksi.
HUOM! Voit haluttaessasi pyytää Sipsulta
henkilökohtaisen luonnehoroskoopin, ilmaiseksi: E-maili sipsu.astro@gmail.com
Vitsejä
Lähdimme luokkaretkelle pohjoisen keskukseen. Ulkoilun jälkeen istuimme paikallisessa
ravintolassa syömässä. Yhtäkkiä eräs pojista
nousi paikaltaan, käveli viereiseen pöytään
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ja kysyi jo harmaahiuksisilta iäkkäiltä mieheiltä:
- Onko teillä poroja??
Miesten vastattua myöntävästi poika totesi:
- niin ajattelikin, teillä on tuommoinen porotukka!
Pikku-Kalle oli käymässä kirkossa. Äiti kysyi
Kallelta jumalapalveluksen jälkeen, mitä
mieltä Kalle oli:
- Musa oli mukavaa, mutta mainokset pirun
pitkiä!!
Blondi oli palannut Pariisiin matkaltaan ja ystävänsä kysy häneltä:
- Kävitkö kattoon Mona Liisaa, Louvressa?
- En, kun en tiennyt milloin hän esiintyi, vastasi blondi!
Roopea ja Hannua, joille tuli välit poikki yhtäkkiä juhlien jälkeen, tuomittiin kuolemaan
sähkötuolissa yhden tosi vaarallisen riidan
takia. Molemmat makasivat selleissään odottamassa tuomion täytäntöönpanoa.
Pappi tuli tapaamaan tuomittuja, kääntyi
Hannun puoleen ja kysyi:
- Onko sinulla viimeistä toivomusta?
- Kyllä on! Rakastan kovasti laulamista. Voisinko laulaa teille Figaron häät viimeisen
kerran?
- Ihan kohta poikaseni, vastasi pappi.
Pappi kääntyi nyt Roopen puoleen ja kysyi:
- Entä olisiko sinulla viimeistä toivomusta
- Tappakaa minut ensiksi!
Blondi oli ajanut autonsa puuhun. Kömmittyään ulos, hän meni auton eteen, kuunteli
jäähdyttimen sihinää ja totesi:
- Luojan kiitos, se hengittää vielä!
Maalaisemäntä oli synnyttämässä, ja kätilö
oli kutsunut lääkärin apuun. Isäntä istui tuvan penkillä ja puri kynsiään hermostuneena.
- Tuokaa minulle hohtimet! ,huikkasi lääkäri
isännälle kamarin ovelta.
Hohtimet tuotiin, mutta kohta lääkäri oli taas
oviaukossa ja huusi:
- Onko teillä meisseliä?
Tuleva isä oli jo aivan sokissa hakiessaan
työkaluja ja kuiskasi vapisevalla äänellä lääkärille:
- Voiko t-tämä, p-päättyä hy-y-vin?
- Kyllä toki, kun vaan saan ensin auki lääkärilaukkuni!
- Mikä on ilkeyden huippu?
- Varastaa mummon tekohampaat ja tuoda
tuliaisiksi porkkanoita.
- Mikä on itserakkauden huippu?
- Jos uskottomuus on sitä, että kääntää selkänsä peilille.
- Mikä on kainouden huippu?
- Kun sulkee verhot vaihtaessaan mielipidettä.
- Mikä on kalansyönnin huippu?
- Kun alkaa hengittämään kiduksilla.
- Mikä on kapeuden huippu?

- Kun voi kastumatta pitää sadetta puhelinlangan alla.
- Mikä on kohteliaisuuden huippu?
- Tervehtii itseään aina, kun katsoo peiliin.
- Mikä on kosteuden huippu?
- Laittaa kellariinsa hiirenloukun ja saada siihen ahven.
- Mikä on pienuuden huippu?
- Bakteeri joka laihduttaa.
Digi-Kalevala
Tuho tulkoon tietoverkkoon,
piru PC:nsä periköön.
Nouskoon käry skannerista,
pauke kuulukoon koneista.
Valvoin hullu vuorokauden,
tehdessäni tiedostoa,
joka otti ja katosi,
vaiko viirus sen tuhosi.
Nyt saa riittää rimpuiluni,
painu perkele pellolle!!!
Menen metsään miettimähän,
kera kynän ja paperin
Kirjoittamaan käydessäni,
ruvetessani runolle,
haikullepa hankkeissani,
tankan tuottoon tahtoessa
tilttasi tehopelini,
kompuutterini kärähti,
näytönohjainta närästi,
empi myös emolevyni.
Jopa mustui miehen muoto,
kävi kasvot kalvakaksi,
käsitteli kännykkäänsä,
apuvoimia aneli.
Saapui huolto huomenissa,
kannen alle kurkisteli.
Kotvasen konetta tutki,
siitä loihi lausumahan,
sanasen tuo virkkoi.
Myy jo myllysi museoon,
kuljettele kierrätykseen
ikäloppu ihmehesi,
reporanka rakkineesi ei tule kalua tästä!
Osta entistä ehompi,
vehje uusi uljahampi,
kirjokansi kirkkahampi,
joka kirjaa kiirehesti,
eikä vitkaan vikise.
Kotvan kaivoin kupehetta,
kurkistelin kukkaroa,
laskeskelin lanttejani,
etsiskelin eurojani,
enkä löytänyt mitänä
Petollinen pentiumi,
vanha mikroni mitätön
teki tempun tietäjälle,
rumat runon rustaajalle.
Vaan on vielä vanha konsti:
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onhan pännä ja paperi!
Palveluhakemisto
Fysioterapeutti Päivi Voutilainen
Melina Merkouri 33, Sikies
(Bussipysäkki Foka, Bussi 28)
Puh. 2310–206096
Seuramme jäsenet saavat alennuksen.
Terapia-ajat vain ajanvarauksella.
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
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
Tapahtumakalenteri
9.3
10.3

Marian ilmestyspäivä
Puhdas Maanantai - Paasto alkaa,
Kreikassa
16.3
Palmusunnuntai, Suomessa
17.3
Hiljainen viikko alkaa
19.3
Minnan Canthin päivä, tasa-arvon
päivä
20.3
Kevätpäiväntasaus
21.3
Pitkäperjantai, Suomessa
23.3
Pääsiäispäivä, Suomessa
6.4
Seuran
kuukausitapaaminen,
paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
9.4
Michael Agricolan päivä, suomen kielen päivä
25.4
Pitkäperjantai, Kreikassa
26.4
Ei Suomi-koulua
27.4
Pääsiäispäivä Kreikassa, Kansallinen
veteraanipäivä Suomessa
1.5
Helatorstai, Vappu, Suomalaisen
työn päivä
3.5
Ei Suomi-koulua
4.5
Seuran
kuukausitapaaminen,
paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin
9.5
Eurooppa-päivä
11.5
Helluntaipäivä, Äitienpäivä
12.5
J.V. Snellmanin päivä
18.5
Pyhänkolminaisuudenpäivä, Kaatuneiden muistopäivä
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy toukokuussa 2008. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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