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Puheenjohtajan tervehdys
Hyvät lukijat,
Kesä on saapunut! Yllättäen alkanut helle lopetti pitkän ja Kreikan oloihin kylmän kevään.
Nyt pitää kovalla vauhdilla laittaa puutarhakalusto parvekkeelle ja ei kun nauttimaan
lämmöstä… ainakin niin kauan kunnes tulee
taas liian lämmin.
Varma kesän merkki on monille ulkosuomalaisille myös lippujen varaaminen Suomeen.
Itse olen tänä vuonna heinäkuun alussa
kaksi viikkoa perheeni kanssa Suomessa.
Onkin jo vierähtänyt yli neljä vuotta siitä,
kun olimme koko perhe yhdessä Suomessa.
Toisaalta on ollut ihan hyvä olla ilman vaimoa Suomessa,… on ollut hyvät ilmat. Joka
kesä kun olemme Suomessa vaimon kanssa,
on ollut n. +10 ja satanut vettä – melkein
koko ajan. Tänäkin vuonna on kuulemma luvattu viileää heinäkuuksi ja lämpö elokuuksi!
Välttäkää siis heinäkuun alkua – vaimoni tulee Suomeen.
Sama on tapahtunut monta kertaa kun äitini
on tullut Kreikkaan – sataa vettä. Muutama
vuosi sitten kun kesäkuussa oli yllättävän
monta päivää peräkkäin sadetta, puhelimme
soi, siellä kreikkalainen ystävämme tiedusteli, oliko äitini mahdollisesti vierailulla luonamme…
Kesä on aikaa rentoutua myös seuratoiminnasta. Seurallemme onkin tämä kevät ollut
todella kiireinen: seuran tapahtumat, vierai-

Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran johtokunta tapasi ohjaaja Arto Halosen Thessalonikin dokumenttifilmifestivaaleilla. Kuvassa vasemmalta: Marjut Katoniemi-Kutsuridis, Outi Holopainen, Päivi PulkkiGeorgopoulou ja Arto Halonen.

lut Thessalonikissa, ja tietenkin Thessalonikin lääninhallituksen vaatimat paperityöt.
Thessalonikin lääninhallitus otti seuraamme
yhteyttä alkuvuodesta, koska Suomi-koulumme toimii kunnallisessa koulussa. He kertoivat että meidän on toimitettava lääninhallitukselle kaikenlaisia papereita, koska lääninhallitukset Kreikassa valvovat seurojen laillista toimintaa. Siihen, miksi niitä pyydettiin
nyt, Suomi-koulu on toiminut 14 vuotta samoissa tiloissa, olemme kuulleet monta spekulointia. Sama on tapahtunut kaikille seuroille.
Haluankin tässä kiittää kaikkia seuralaisiamme aktiivisesta työstään ja erityisesti johtokuntaa, lääninhallituksen vaatimusten täyttämisessä. Olemme nyt 100% laillinen seura!
Toivotan teille kaikille oikein hyvää kesää!

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja

Missä Venttiiliä luetaan?
Venttiili-tiedotettamme on voinut vapaasti
ladata seuramme internetsivuilta kohta vuoden ajan. Missä venttiiliä sitten luetaan?
Oheisesta taulukosta näet Venttiilin nettisivuiltamme tehtyjen latausten prosentuaaliset
osuuden maittain. ”Muuta maat” – kohtaan
on yhdistetty kaikki maat joiden prosentuaalinen osuus on alle 1 %, näistä maista mainittakoon mm. Brasilia, Vietnam, Argentiina
ja Taiwan.
Tunnetko jonkun, joka haluaisi lukea tiedotettamme? Ilmoittakaa vapaasti tiedottees-
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tamme, ja siitä, että sitä voi ladata ilmaiseksi
seuramme nettisivuilta www.suomi-seura.gr.
Maa
Yhdysvallat

%
11,33

Kreikka

10,35

Espanja

7,75

Italia

7,53

Suomi

7,09

Saksa

6,15

Kanada

6,00

Kiina

5,60

Iso-Britannia

5,20

Itävalta

5,13

Tsekin tasavalta

4,20

Ranska

3,22

Euroopan Unioni*

2,34

Hollanti

2,02

Norja

1,43

Sveitsi

1,40

Luxemburg

1,31

Ruotsi

1,31

Kypros

1,50

Japani

1,10

Egypti

1,00

Australia

1,00

Muut maat
Yhteensä

6,04
100,00

*Lataus tehty .eu maatunnuksesta
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Tiedotteen toimikunta kiittää kaikkia lukijoita
ja erityisesti niitä jotka ovat lähettäneet postia toimikunnalle. Kaikki ehdotukset/kritiikki
otetaan mielellään vastaan!
Seuran ja jäsenten toimintaa

menttielokuvat Paradice Lost ja Metallica –
Some Kind of Monster. Aiempina vuosina
Tribuutin osakseen saaneita ohjaajia ovat olleet mm. Werner Herzog, Joris Ivens, Kim
Longinotto, Pirjo Honkasalo ja David ja Albert Maysles.

Kuukausitapaamiset
Maaliskuun kuukausitapaamisen vastuuhenkilö Asta Koskela-Dimitriadou oli valinnut
kuukausitapaamisen paikaksi kiinalaisen ravintolan.
Vastaavasti huhti- ja toukokuun kuukausitapaamisten vastuuhenkilö Päivi Voutilainen
järjesti kuukausitapaamiset eri tavernoissa
Sikieksen kaupunginosassa.
Seuralaiset viettivät mukavat kuukausitapaamiset hyvän ruoan ja seurustelun merkissä.
Puheenjohtaja Ylen Aikaisessa
Seuramme puheenjohtaja Marko Suomalainen kertoi Kreikan ortodoksisesta pääsiäisestä Ylen ohjelmassa Ylen Aikainen, kiirastorstaina 20.3. Ohjelman aiheena oli Pääsiäinen
ja mitä se tarkoittaa kuulujoille.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Arto Halosen elokuvien retrospektiivi Thessalonikiin (www.finland.gr 25.2.2008)
Thessalonikin maineikas dokumenttielokuvafestivaali Kreikassa esitti Arto Halosen Tribuutin eli retrospektiivin Halosen dokumenttielokuvista maaliskuussa pidetyillä festivaalillaan.
Festivaali esitti Halosen uuden elokuvan Pyhän kirjan varjo festivaalin pääsarjassa ja
sen lisäksi seitsemän Halosen aiempaa dokumenttielokuvaa. Esityssarjassa ovat mukana
Veren perintö (1994), Karmapa – Jumaluuden kaksi tietä (1998), Unelmoija ja unikansa (1998), Taivasta vasten (2000), Tynnyrimies (2004), Kuuban valloittajat (2005) ja
Pavlovin koirat (2006).
Thessalonikin festivaali julkaisi myös Halosen
töihin liittyvän kirjasen, johon on pyydetty
artikkelit kanadalaiselta elokuvajournalistilta
/ohjaajalta Peter Wintonicilta, kreikkalaiselta
elokuvatoimittajalta Despina Pavlakilta sekä
suomalaiselta Filmihullu-lehden toimittajalta
Eero Tammelta.
Lehdistötiedotteessaan Thessalonikin dokumenttielokuvafestivaali analysoi Halosta seuraavasti: Arto Halonen on yksi tärkeimmistä
uuden sukupolven suomalaisista elokuvantekijöistä. Halonen on luonut uraansa kuuntelemalla ja dokumentoimalla niitä, joiden ääni
ei ole helposti kuultavissa. Häntä pidetään
tiedonjanoisena ja rohkeana dokumentaristina, jolle elokuvan tekeminen ja humanitäärinen toiminta kuuluvat erottamattomasti yhteen.
Thessalonikin
dokumenttielokuvafestivaali
järjestetään 7.3.–16.3.2008 järjestyksessään
kymmenennen kerran. Festivaalista on tullut
maailmalla yksi merkittävimmistä dokumenttielokuvafestivaaleista. Halosen Tribuutin
ohella ohjelmistossa on myös toinen Tribuutti amerikkalaiselle ohjaajaparille Joe Berlingerille ja Bruce Sinofskylle. Heidän tuotantoaan on mm. maailmalla menestyneet doku-

Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Suurlähetystön uudet verkkosivut
Suomen Ateenan suurlähetystön verkkosivut
www.finland.gr ovat uudistuneet. Uusilta
käyttäjäystävällisiltä sivuilta löytyvät paitsi
edustuston palvelut, myös paljon asiaa ja
tietolähteitä Suomesta ja Kreikasta kiinnostuneille.
Osoitteenmuutos helposti verkossa

(www.finland.gr 25.4.2008)

© Photo: Art Films production AFP Oy
Halosen uusin elokuva Pyhän kirjan varjo sai
Suomessa elokuvateatteri ensi-illan 29.2.
Elokuvasta on tulossa yksi kaikkien aikojen
levinneimmistä suomalaiselokuvista.
Elokuva kiertää laajasti myös elokuvafestivaaleilla ja osallistuu maaliskuun aikana kuudelle eri festivaalille, eli Tempo elokuvafestivaalille Tukholmassa, Eurodoc –dokumenttielokuvafestivaalille Oslossa, Tampereen elokuvajuhlille, Prahan One World –elokuvafestivaalille, Thessalonikin dokumenttielokuvafestivaalille sekä Nicosian ensimmäisille dokumenttielokuvafestivaaleille.
Thessalonikissa Halonen luennoi elokuvan
tekemisestään ja piti Master Class-luentotilaisuuden työstään Kyproksen Nicosian dokumenttielokuvafestivaalilla.
Halosen uusin elokuva Pyhän kirjan varjo on
tutkimusmatka suuryritysten moraaliin ja
kuinka ne ahneuden nimissä pitävät diktatuureja hengissä.
Suomalaisia esiintyjiä Sych Festivaaleilla
13–15.6.
Sych
Festivaaleilla,
Technopoliksella
ja
Benaki
Museossa
Ateenassa esiintyvät seuraavat suomalaiset
artistit:
Esiintyjä: VLADISLAV DELAY (live)
Paikka: Technopolis – Auditorium
Aika: 13.6, klo. 02.00 - 03.00
Esiintyjä: LUOMO (live)
Paikka: Motel
Aika: 14.6, klo. 02.00 - 03.00
Esiintyjä: ANGEL feat. Ilpo Väisänen (Pan
sonic - FI) , Dirk Dresselhaus (Schneider TM
- DE), Hildur Gudnadottir (Lost in Hildurness,
Mum - IC)
Paikka: Technopolis – Auditorium
Aika: 15.6, klo. 00.30 - 01.30
www.synch.gr/index.php?lang=1
Kwan Vuoden 2008 Mad Video Music Award
– palkintojenjakotilaisuudessa
Kwan esiintyy 17.6. Mad Video Music Awards
2008 -palkintojenjakotilaisuudessa Theatro
Melina Merkouri, Vyrona, Ateemassa.
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Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen henkilö- ja asumistiedot pysyvät ajan tasalla
Suomen väestötietojärjestelmässä vain, jos
henkilö itse huolehtii tietojensa ilmoittamisesta. Suomen kansalaisen muuttaessa
asuinpaikkaansa ulkomailla, uusi osoitetieto
on ilmoitettava väestötietojärjestelmään joko
maistraatille tai lähimpään Suomen edustustoon.
Kun tiedot väestötietojärjestelmässä ovat
ajan tasalla, on esimerkiksi Suomen passin
saaminen nopeampaa. Osoitteen ajan tasalla
pitäminen palvelee myös niitä, jotka ovat
vaarassa menettää Suomen kansalaisuutensa 22-vuotiaana. Maistraatin tiedote 18–22vuotiaille kansalaisuuden säilyttämisestä
saavuttaa henkilön vain, jos hän on itse huolehtinut ajantasaisen osoitteensa ilmoittamisesta väestötietojärjestelmään.
Väestötietojärjestelmästä uudet osoitetiedot
välittyvät automaattisesti myös viranomaisille: muun muassa seurakunnille, ajoneuvohallintoon, Kelaan sekä puolustusvoimille.
Myös vaalien yhteydessä lähetettävän äänioikeusilmoituksen saaminen varmistuu.
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

Välimeren, Lähi-idän ja Afrikan alueen yhteisöjen edustajat kutsutaan alueen vuosittaiseen aluekokoukseen, joka pidetään 1. päivänä syyskuuta 2008 alkaen klo 10.00 Helsingissä Suomi-Seuran kokoushuoneessa,
Mariankatu 8. Kokouksessa käsitellään mm.
• Ed. aluekokouksen 9.9.2007 pöytäkirja
• Maaraportit ja yhteisöjen virallisten edustajien raportit
• Evästykset varapuhemiehelle seuraavaan
puhemiehistön kokoukseen
• Tulevaan täysistuntoon valmistautuminen
• Ehdokkaiden etsiminen varapuhemieheksi
seuraavalle kaudelle
• Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka
Lisäksi kuullaan sihteeristön puheenvuoro ja
raportti täysistunnon aloitteisiin saaduista
vastauksista sekä varapuhemiehen suullinen
raportti. Otan mielelläni vastaan kaikilta yhteisöiltä ehdotuksia muiksi kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi, jotta niihin voitaisiin ennakolta valmistautua. Tämä kutsu on luettavissa myös osoitteessa www.usp.fi/alueet ja
siellä Välimeren alue.
Kevätterveisin,

Arto Heikkinen
Varapuhemies
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Raportti puhemiehistön kokouksesta 3.–4.3.
Puhemiehistö, joka viime täysistunnossa uusiutui lähes täysin, kokoontui ensimmäiseen
kokoukseensa Helsingissä 3.- 4.3.2008. Uusien varapuhemiesten opastajina olivat puhemies Pertti Paasio ja jo edelliseen puhemiehistöön kuulunut varapuhemies Tuula
Fomin. Mukana olivat lisäksi tarkkailijana varahenkilö Johannes Helander (suomenruotsalaiset maailmalla), toiminnanjohtaja Paula
Selenius, tiedotuspäällikkö Leena Isbom sekä parlamenttisihteeri Tina Nordqvist SuomiSeurasta.
Kaksipäiväisen kokoontumisen pääaiheiksi
nousivat Suomi-koulut, kansalaisuusilmoituksen siirtymäajan jatkaminen tai poistaminen
ja sen hinnan alentaminen sekä kirjeäänestyksen mahdollisuus ulkosuomalaisille tulevissa vaaleissa. Näiden ohella käsiteltiin tietysti alueraportit, USP:n nettisivuja ja puhemiehistön ohjeistusta.
Suomi-koulut
Tapaamisissa OPH:n uuden pääjohtajan Timo Lankisen ja OPM:n edustajien kanssa selostimme Suomi-koulujen asemaa ja merkitystä. Korostimme koulujen kulttuuri- ja kielenvaalijaroolin ohella niiden tärkeyttä myös
ns. komennusperheiden lasten suomenkielen
taidon ylläpitäjinä. Totesimme, että koulut
ovat ahtaalla, koska vaikka toiminta ja kysyntä lisääntyvät, resurssit pysyvät samoina.
Toimme esille myös, että Suomi-kouluilla on
rooli paluumuutossa. Lähes puolet maahanmuuttajista on ns. paluumuuttajia, joiden sijoittuminen työelämään on huomattavasti
helpompaa, jos heille tarjotaan mahdollisuus
ulkomailla ollessaan ylläpitää suomenkielen
perustietojaan. Pääjohtaja Lankinen totesikin
tapaamisen lopuksi, että maahanmuuttoaspektista ei ole puhuttu tarpeeksi Suomi-koulujen yhteydessä, erityisesti työperäisen
maahanmuuton osalta. Hän lupasi, että OPH
pitää tämän asian esille ja tekee työtä, että
määrärahat voitaisiin saada paremmalle tasolle.
Seuraavana päivänä meillä oli tilaisuus jatkaa keskustelua OPM:n virkamiesten kanssa
Suomi-koulujen rahoituksen parantamisesta
ja turvaamisesta. Hallitusneuvos Eeva-Riitta
Pirhonen totesi alustuksessaan, että Suomikoulujen rahoitus lepää monen instanssin
välimaastossa ja momentti, jossa Suomikoulujen rahoitus budjetissa on, on yleinen
ja samalta momentilta jaetaan rahaa muuallekin. Tämän vuoksi koulujen rahoitusmomentti on epävarma. Jatkuvan rahoituksen
turvaamiseksi se olisi parempi jossakin muualla, jossa siihen ei kohdistuisi vuosi vuodelta paineita. Hallituksen budjettikehysneuvottelut ovat pian alkamassa. Hallitusohjelmassa on varattu jonkin verran lisärahaa työperäisen maahanmuuton tukemiseen, joka
saattaisi olla relevanttia myös Suomi-kouluille ja sitä kannattaisi hyödyntää.
Kansalaisuusilmoituksen siirtymäajan jatkaminen ja sen hinnan alentaminen
Tämä asia oli esillä tapaamisessa eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan
Kimmo Sasin ja varapuheenjohtaja Jacob
Södermanin kanssa. Toimme esille kansalaisuusilmoituksen siirtymäajan säännökset ja

niiden jatkamisen. Huomautimme myös ilmoituksen kohtuuttomasta hinnasta, jota
emme pidä realistisena, koska ilmoitusten
käsittelytyöstä suurin osa tapahtuu paikallisessa Suomen edustustossa. Valiokunnan
edustajat lupasivat katsoa, olisiko asiassa
tehtävissä eduskunnan taholta jotakin. Muutamia päiviä myöhemmin parlamenttisihteeri
sai tiedon, että pj. Sasi ja vpj. Söderman olivat jättäneet hallitukselle asiassa kirjallisen
kysymyksen.
Seuraavaksi siirryimme tapaamaan maahanmuutto- ja Eurooppa-ministeri Astrid Thorsia
esikuntineen ja esittelimme heille näkemyksemme tässä asiassa. Ministeri Thors ei kuitenkaan nähnyt mahdollisuuksia siirtymäajan
ja hinnan esille ottamiseen rikkomatta yhteisymmärrystä, jonka perusteella siirtymäaika lisättiin lakiin. Siirtymäaika siis päättyy
31.5.2008, jonka jälkeen vaihtoehtoina ovat
jatkuva vakituinen ilmoitusmenettely tai kansalaisuushakemusmenettely, jotka molemmat vaativat määräaikaisen asumisen Suomessa.
Ministeri Thors toivoi, että siirtymäajan päättymisestä tiedotettaisiin mahdollisimman laajasti ulkosuomalaisille myös Suomi-Seuran ja
USP:n välityksellä.
Kirjeäänestyksen mahdollistaminen ulkosuomalaisille
Otimme esille myös tämän asian tapaamisessa perustuslakivaliokunnan edustajien
kanssa ja toimme vahvasti esiin toiveemme
siitä, että uudistus saataisiin aikaan jo tuleviin eduskuntavaaleihin mennessä eli vuonna
2011. Pj. Sasi kertoi ymmärtävänsä, että oikeusministeri Brax suhtautuu hankkeeseen
myönteisesti. Kysymys lienee vain siitä kytketäänkö uudistus valmisteilla olevaan vaalipiiriuudistukseen vai käsitelläänkö se erillisenä. Vaalipiiriuudistus voi mennä vuoteen
2015. Todettiin, että nämä kaksi projektia
olisi suotavaa erottaa, ellei syksyyn mennessä ole havaittavissa niiden selvää etenemistä. Pj. Sasi ja vpj. Söderman ovat jättäneet
myös tässä asiassa kirjallisen kysymyksen
hallitukselle.
Tapasimme seuraavaksi oikeusministeri Tuija
Braxin esikuntineen. Ministeri kertoi aluksi,
että USP:n esittämää kirjeäänestyshanketta
on työstetty ja siinä jonkin verran edistyttykin. Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen esitteli
helmikuun lopulla valmistuneen asiaa käsittelevän sisäisen selvityksen. Se on lähinnä
menettelymuistion tapainen, jonka pohjana
on Ruotsin malli. Selvitykseen ryhdytään nyt
hankkimaan kommentit muilta tahoilta, mm.
ulkoministeriöltä, jolla on suunnitelmissa
keskeinen rooli. Menettelymuistioon on sisällytetty aikataulu, jonka tavoitteena on, että
kirjeäänestys olisi toteutettavissa vuoden
2011 eduskuntavaaleihin, jolloin sitä koskevan lain tulisi olla voimassa 1.7.2010. Tämä
tarkoittaisi, että lakiesitys tulisi tuoda eduskuntaan viimeistään helmikuussa 2010. Ministeri Brax totesi, että hankkeelle haetaan
tukea muista hallituspuolueista, mutta muistutti, että hankkeella on vastustajiakin.
Kokouksen lopuksi päätettiin seuraavan eli
11. ulkosuomalaisparlamentin täysistunnon
ajankohdaksi 24. – 25.5 2010. Seuraava puhemiehistön kokous pidetään 16. – 17.10.
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Tiedusteluuni saamani kovin vähäisen palautteen jälkeen olen päättänyt järjestää
seuraavan
aluekokouksemme Helsinkiin
syyskuun alussa 2008. Kutsun lähetän saatuani varmistetuksi päivämäärän ja paikan.
Tässä lyhyesti tärkeimmät asiat kokouksessamme. Siirrän tämän raportin myös USP:n
nettisivuille osoitteessa www.usp.fi/alueet ja
siellä Välimeren alue.

Arto Heikkinen
Varapuhemies

Työeläkeotteessa tiedot tehdystä työstä

(Suomen Sillan Uutisviikko 14/2008)

Lähes kaikki Suomessa asuvat 18  67 –vuotiaat palkansaajat ja yrittäjät saavat oman
työeläkeotteensa postitse kotiin. Eläkkeelle
oleville ei lähetetä otetta, mutta osa-aikaeläkeläiset saavat otteen.
Ulkomailla asuville työeläkeote lähetetään
vain pyynnöstä. Kirjallisessa, omakätisesti
allekirjoitetussa pyynnössä pitää olla nimi,
osoite ja suomalainen henkilötunnus.
Työeläkeotteeseen on koottu yksityisellä
alalla työskentelystä kertyneet ansiot, joista
työeläke aikanaan lasketaan. Myös yrittäjätoiminnan työtuloista kertynyt eläke on merkitty otteeseen. Ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta karttuu eläkettä kuten
myös vuodesta 2005 alkaen sairauspäivärahasta, vanhempainrahasta ja tutkintoon johtavasta opiskelusta.
Julkisella alalla, kuten kunnalla ja valtiolla,
tehty työ ei ole mukana nyt lähetettävässä
työeläkeotteessa eikä myöskään tietoa kansaneläkkeestä.
Työeläkeote auttaa varmistamaan, että kaikki yksityisaloilla tehty työ on vakuutettu ja
kerryttää eläkettä.
Työeläkeotteen tiedot on syytä tarkistaa. Jos
otteesta puuttuu työsuhteita tai tiedot ovat
väärin, kannattaa ottaa yhteyttä pian otteen
lähettäneeseen eläkelaitokseen. Työnantaja
säilyttää nimittäin palkkakirjanpitoa vain rajallisen ajan. Vuosien päästä puuttuvia tietoja voi olla vaikea osoittaa, jollei omia palkkatodistuksia ole tallessa.
Työeläkeotteita postitetaan Suomessa huhtikuusta lähtien. Loppuvuoteen mennessä kolme miljoonaa henkilökohtaista otetta on lähetetty. www.etk.fi.
Suomi-Seuran suomen kielen ja suomalaisen
kulttuurin seminaari (Sutinat 4/08 - Suomi-

Seuran järjestötiedote)

Aika: 21.7. - 1.8.2008 (saapumispäivä sunnuntai 20.7).
Paikka: Helsingin kristillinen opisto, joka sijaitsee Laajasalossa, noin 9 km päässä Helsingin keskustasta. Paikalle on hyvät ja nopeat kulkuyhteydet.
Kohderyhmä: 18-45-vuotiaat ulkosuomalaiset ja/tai heidän puolisonsa.
Hinta: 820 euroa. Hintaan sisältyy: opetus,
opetusmateriaali, majoitus 2 hh, täysihoito
ja seminaarin ohjelmaan kuuluvan retken
Tuusulan Rantatielle kuljetuksineen ja sisäänpääsymaksuineen.
Kahden viikon seminaarissa opiskellaan suomen kieltä 50 tuntia kolmessa eri tasoryh-
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mässä vasta-alkajista edistyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja esim. Suomen historiasta, yhteiskunnasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta. Luennot pidetään englanniksi.
Opetuskieli on suomi ja englanti. Osanottajien ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taito on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen.
Ilmoittautuminen: 25. huhtikuuta 2008 mennessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisia vapaita paikkoja
voi tiedustella määräajan jälkeen.
Hakulomakkeet voi tulostaa seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (-> seminaarit ja
kurssit).
Lisätietoja saa Suomi-Seuran toimistosta:
info@suomi-seura.fi, puh. +358-9-684 1210.
Suomi-Seuran suomenkielen ja suomalaisen
kulttuurin seminaari (Sutinat 3/08 - Suomi-

Seuran järjestötiedote)

Aika: 21.7. - 1.8.2008 (saapumispäivä sunnuntai 20.7).
Paikka: Helsingin kristillinen opisto, joka sijaitsee Laajasalossa, n. 9 km päässä Helsingin keskustasta. Paikalle on hyvät ja nopeat
kulkuyhteydet.
Kohderyhmä: 18-45 -vuotiaat ulkosuomalaiset ja/tai heidän puolisonsa.
Hinta:
820 euroa. Hintaan sisältyy: opetus, opetusmateriaali, majoitus 2 hh, täysihoito ja seminaarin ohjelmaan kuuluvan retken Tuusulan Rantatielle kuljetuksineen ja
sisäänpääsymaksuineen.
Kahden viikon seminaarissa opiskellaan suomen kieltä 50 tuntia kolmessa eri tasoryhmässä vasta-alkajista edistyneisiin. Ohjelmaan sisältyy luentoja esim. Suomen historiasta, yhteiskunnasta, suomalaisesta musiikista ja taiteesta. Luennot pidetään englanniksi.
Opetuskieli on suomi ja englanti. Osanottajien ei tarvitse osata suomea, mutta englannin kielen taito on oltava riittävä, jotta opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja osallistumaan opetukseen.
Ilmoittautuminen: 25. huhtikuuta 2008 mennessä. Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä. Mahdollisia vapaita paikkoja
voi tiedustella määräajan jälkeen.
Hakulomakkeet voi tulostaa seuran kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (-> seminaarit ja
kurssit).
Lisätietoja saa Suomi-Seuran toimistosta:
info@suomi-seura.fi, puh. +358-9-684 1210.
Paluumuuttajien kesätempaus kesäkuussa

(Sutinat 4/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Suomen Paluumuuttajat ry järjestää kesätempauksen Etelä-Savossa Kangasniemellä
lauantaina 14.6.2008 alkaen kello 12. Tapahtumapaikkana on Suomen kahdeksanneksi suurimman järven, Puulaveden rannalla sijaitseva paluumuuttajayrittäjän emännöimä Kouluniemen loma- ja retkeilykeskus.
Paluumuuttajien yhteisen kesäillan kohokohta on Global Cooling jazzfunk-orkesterin konsertti.

Paluumuuttajien kesätempaukseen ovat
kaikki tervetulleita. Lisätietoja kesätempauksesta, majoituspaketeista ja konserttilipuista
saa soittamalla Palmujen toimistoon +358
400 647463 tai lähettämällä sähköpostia
osoitteeseen info@palmut.fi. Tapahtumapaikkatietoutta löytyy osoitteista
www.kouluniemi.com, www.kangasniemi.fi
Paluumuuttajan infopäivä

(Sutinat 4/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Suomi-Seura ry järjestää infopäivän Suomeen palaajille 22. elokuuta 2008 kello 10 14. Infopäivän aiheina ovat mm. maahanmuutto, terveyden hoito, eläkkeet, verotus,
asunnon ja työn hankinta, lasten koulunkäynti ym. Tilaisuuden hinta on Suomi-Seuran jäsenille 30 euroa ja muille 50 euroa.
Tilaisuus järjestetään Suomi-Seuran tiloissa
Helsingissä (Mariankatu 8).
Ulkosuomalaisten nuorten leiri Pieksämäellä

(Sutinat 4/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Sisälähetysseuran oppilaitos ja Merimieskirkko järjestävät 9 - 18 -vuotiaille ulkosuomalaisille nuorille leirin Pieksämäellä 6.– 10.
elokuuta 2008. Ohjelmassa on seikkailua,
ratsastusta, musiikkia, maalausta ja piirtämistä.
Leiri on osa Pieksämäellä 8. - 10.8.2008 järjestettäviä Merimieskirkon kesäjuhlia.
Sisälähetysseuran oppilaitoksella on käytössään ajanmukaiset ja hyvät tilat, välineet ja
ohjaajat mukavaan leireilyyn. Majoitus ja
ruokailu tapahtuvat niin ikään oppilaitoksen
tiloissa, joten aikaa ei kulu turhaan reissaamiseen paikasta toiseen.
Päivät 9.-10.8. on varattu vapaampaan yhdessä oloon ja osallistumiseen Merimieskirkon kesäjuhliin, toki unohtamatta yhteisiä iltaohjelmia ja muita mukavia tuokioita.
Hinta on 60 euroa ja se sisältää leiriohjelman, materiaalit, ruokailut, majoituksen ja
vakuutuksen.
Leirin käytännön järjestelyistä huolehtii Sisälähetysseuran oppilaitos yhdessä Merimieskirkon kanssa.
Lisätietoja:
Jarmo Karjalainen, puh. +32 474 940 433
jarmo.karjalainen@merimieskirkko.be
www.merimieskirkko.fi/benelux
Ulkosuomalaisella ei ole asevelvollisuutta
Suomessa (Sutinat 3/08 - Suomi-Seuran jär-

jestötiedote)

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen Suomeen, jos hänellä on myös toisen valtion
kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin
Suomessa. Tämän ns. seitsemän vuoden –
tulkinnanalaisten ei tarvitse vapautusta erikseen hakea. Vapautettu monikansalainen
asevelvollinen voidaan määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen
vuoden loppua, jolloin hän täyttää 30 vuotta.
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Tästä tulee ilmoitus kotiin kirjeitse, mikäli
asianomaisen osoitetiedot ovat väestötietojärjestelmässä oikein ja ajantasaiset.
Kutsuntoihin ja asevelvollisuuden suorittamiseen tai siitä vapautumiseen liittyvissä asioissa otetaan yhteyttä omaan aluetoimistoon
Suomessa. Aluetoimisto määräytyy sen perusteella, mikä oma väestökirjapaikkakunta
Suomessa on. Tämän kunnan perusteella
oman aluetoimiston yhteystiedot löytyvät
hakukoneella, osoitteessa www.mil.fi/maavoimat/aluetoimistot/haku.dsp. Mikäli asianomainen ei tiedä omaa väestökirjanpitopaikkakuntaa Suomessa, saa sen selville soittamalla mihin tahansa Suomen maistraateista.
Maistraattien yhteystiedot ovat osoitteessa
www.maistraatti.fi.
Lisätietoja varusmiespalveluksesta ja Suomen Puolustusvoimista: www.mil.fi
Tietoa kansainvälisten perheiden tukimuodoista Suomi-Seuran kotisivulla (Sutinat

4/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

Suomi-Seuran kotisivulla Neuvonta-osiossa
on nyt tietoa kansainvälisille perheille tarjolla
olevista tukimuodoista. Tukimuotoja kansainvälisille perheille -sivu on tarkoitettu niin
ulkomailla kuin Suomessa asuville suomalaisille pareille ja perheille. Sivustoa päivitetään
jatkuvasti, ja sinne kerätään koko ajan lisää
tietoa. Linkki sivuun löytyy Neuvonta-osion
aloitussivulta: www.suomi-seura.fi – Neuvonta – Tukimuotoja kansainvälisille perheille.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Alexander Stubbista uusi ulkoministeri

(Helsingin Sanomat 1.4.2008)

Kokoomus on päättänyt nostaa europarlamentaarikko Alexander Stubbin uudeksi ulkoministeriksi. Ulkoministeri vaihtuu perjantaina.
"Alex hallitsee ulkosuhteiden hoidon ja erityisesti Eurooppa-politiikan. Minulla on täysi
luottamus hänen osaamiseensa", kokoomuksen puheenjohtaja Jyrki Katainen sanoi.
Katainen pyysi Stubbia tehtävään eilen illalla, jolloin hän oli yhteydessä myös presidentti Tarja Haloseen ja pääministeri Matti
Vanhaseen.
"Jos isänmaa kutsuu, vastaus on yksiselitteisesti kyllä", Stubb perusteli suostumistaan
ulkoministeriksi.
Kokoomus kertoi uudesta ulkoministeristä
puolenpäivän jälkeen alkaneessa tiedotustilaisuudessa.
Stubbilta kysyttiin tuoreeltaan, miten hänen
vahva Nato-kantansa näkyy uudessa pestissä. "Europarlamentaarikon rooli ja ulkoministerin rooli ovat kaksi eri asiaa", hän vastasi.
"On ilman muuta selvää, että ulkoministeri
edustaa hallitusta."
"Mitä tulee yhteistyöhön tasavallan presidentin kanssa, odotan siitä täysin mutkatonta",
Stubb sanoi ja muistutti työskennelleensä ulkoministeriössä kolme vuotta silloisen ulkoministeri Halosen alaisuudessa.
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Ulkoministeri Alexander Stubb

Suurimpana haasteena Stubb piti Suomen
Etyj-puheenjohtajuutta sekä kalenterin ja
elämän järjestämistä uuteen uskoon.
Kokoomuksen eduskuntaryhmän kokouksessa ei kapinoitu sitä vastaan, että ministeri
tulee ryhmän ulkopuolelta.
Katainen huomautti, että Stubb on joka tapauksessa kansan vaaleissa valitsema henkilö. Hän sai viime eurovaaleissa noin 115.000
ääntä.
Kataisen mukaan eduskuntaryhmän päätös
nostaa Stubb ulkoministeriksi oli yksimielinen.
Stubb täyttää tänään 40 vuotta. Hänet tunnetaan muun muassa Naton voimakkaana
kannattajana.
Kataisen mukaan eduskuntaryhmä kuvaili
aamupäivän kokouksessaan Stubbia yllättäväksi ja rohkeaksi sekä sanoilla "tulee hymy
naamaan".
Stubbin nimityksen myötä hallituksessa on jo
kaksi ministeriä, Stubb ja työministeri Tarja
Cronberg (vihr), jotka eivät ole kansanedustajia.
Suomi tunnusti Kosovon

(Helsingin Sanomat 7.3.2008)
Suomesta tuli perjantaina 27. valtio, joka on
tunnustanut Kosovon itsenäisyyden. Asiasta
päätettiin presidentin esittelyssä perjantaina
puolilta päivin.
Päivä oli niin kiireinen, että Kosovon itsenäisen aseman tunnustava kirjelmä jäi hetkeksi
ulkoministeri Ilkka Kanervan (kok) papereiden joukkoon presidentin esittelyn jälkeen.
Kanerva lähetti sen matkaan kesken pääministeri Matti Vanhasen (kesk) ja hänen lehdistötilaisuuden.
Kosovo julistautui itsenäiseksi 17. helmikuuta. Serbia pitää julistusta laittomana. Suurvalloista Venäjä tukee Serbiaa.
Ulkoministeri Kanerva tunnusti tiedotustilaisuudessa, että Kosovon yksipuolinen itsenäistyminen on oikeudellisesti kiistanalainen
tapahtuma. Hän muistutti, että Kosovon asemasta käydyt neuvottelut olivat ajautuneet
umpikujaan, eikä eteneminen sitä kautta ollut enää mahdollista.
"Kansainvälisoikeudellista lakikirjoista ratkaisua ei löydy", Kanerva sanoi.

Tunnustaminen on siis selkeästi poliittinen
päätös. Pääministeri Vanhanen perusteli tunnustamista hyvin samoin perustein kuin millä
EU on asettunut tukemaan itsenäistymistä.
Molempien mukaan Serbian sortotoimet Kosovon albaaneja kohtaan samoin kuin Kosovon pitkäaikainen kansainvälinen hallinto
heikentävät Serbian vaatimuksia itsenäisyyden torjumiseksi.
"Kosovon itsenäistymiselle on ymmärrettävät
poliittiset syyt taustalla. Historia kertoo paljon puolestaan", Vanhanen huomautti.
Kanerva muistutti myös, että YK on ottanut
vastuun Kosovosta aivan eri tavalla kuin monilla muilla kriisialueilla.
Suomessa tunnustamisen puolesta puhui
myös se, että Suomella on ollut poikkeuksellisen merkittävä vastuu Kosovon tilanteen
selkeyttämiseksi lähivuosina. Suomalaisista
esillä ovat olleet muun muassa valtioneuvos
Harri Holkeri, joka johti YK:n operaatiota
alueella ja presidentti Martti Ahtisaari, joka
laati suunnitelman maakunnan aseman järjestämisestä.
Kosovon itsenäistymisessä ja sen tunnustamisessa on kysymys nimenomaan Ahtisaaren suunnitelman soveltamisesta.
Suomen lisäksi 15 muuta EU-maata on jo
tunnustanut Kosovon aseman itsenäisenä
valtiona. Kypros, Espanja ja Romania eivät
aio tunnustaa Kosovoa.
Pääministeri Vanhanen kutsuttu puhujaksi
YK:n erityisistuntoon

(Valtioneuvoston tiedote, 30.3.2008)

Pääministeri Matti Vanhanen matkustaa
maanantaina 31. maaliskuuta New Yorkiin
Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksen
erityisistuntoon. Hän pitää tiistaina 1. huhtikuuta yleiskokouksen puheenjohtajan Srgjan
Kerimin pyynnöstä puheen YK:n vuosituhattavoitteita koskevan istunnon avajaisissa.
Pääministeri Vanhanen tapaa myös YK:n
pääsihteerin Ban Ki-moonin. Keskustelunaiheita tapaamisessa ovat muun muassa YK:n
vuosituhattavoitteet,
ilmastonmuutos
ja
YK:n reformi.
Erityisistunnon puheessaan pääministeri
Vanhanen käsittelee avunantajamaiden panostuksia kehitysmaiden aseman parantamiseksi. Pääministeri Vanhanen edustaa avunantajamaita, joista pääosa on EU-jäsenmaita. Avunsaajamaiden puheenvuoron käyttää
Malin ulkoministeri Moctar Ouane. Avausistunnossa puhuu myös YK:n pääsihteeri Ban
Ki-moon. Erityisistunnon vieraaksi on kutsuttu YK-säätiön puheenjohtaja, CNN:n perustaja Ted Turner.
Kaksipäiväisessä kokouksessa käsitellään
köyhyyden ja nälän poistamista erityisesti
koulutuksen ja terveyden näkökulmasta.
YK:n vuosituhattavoitteet eli vuosituhatjulistus annettiin vuonna 2000. YK:n yleiskokous
hyväksyi kahdeksan tavoitetta, jotka tähtäävät köyhyyden puolittamiseen ja parempaan
terveyteen, koulutukseen, tasa-arvoon ja
ympäristöön vuoteen 2015 mennessä.
Eduskuntavaalit siirtyvät huhtikuulle

(Helsingin Sanomat 4.3.2008)

Vaalijärjestelmän uudistamista pohtiva toimikunta pääsi tiistaina yksimielisyyteen siitä,
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että eduskuntavaalien ajankohtaa siirretään
maaliskuulta huhtikuun kolmanteen viikonloppuun.
Uudistus tulee voimaan 2011 vaaleissa.
"Olemme saaneet eduskunnalta lausunnon
ja eduskuntaryhmien kannanotot ja ne olivat
hyvin myönteisiä", toimikunnan puheenjohtaja Lauri Tarasti kertoo.
Pientä arvostelua on herättänyt, että vaalivuonna hallituksen muodostamisen siirtyminen siirtää budjettikehyspäätöksiä pitkälle
kesään.
Ongelma ei ollut ylivoimainen, joten Lauri
Tarastin mukaan vaalien siirtämisen osalta
hallitusohjelma tulee toteutumaan.
Eduskuntavaalien uudistamista toimikunta
jatkaa sen mallin mukaan, että koko Suomi
on yhtä ja samaa vaalialuetta. Vaihtoehtoisista vaalialuejaoista on nyt luovuttu.
Vaalit käydään edelleen nykyisellä 15 vaalipiirin aluejaolla, mutta kansanedustajapaikat
lasketaan vaalialueella, eli tässä tapauksessa
koko maassa annettujen äänien perusteella.
Uudistustoimikunta antoi oikeusministeriölle
tehtäväksi vääntää rautalangasta neljä vaihtoehtoista mallia edustajapaikkojen jakamiseksi oikeudenmukaisesti vaalipiireittäin.
"Ne eivät kylläkään eroa toisistaan hyvin paljon, mutta haluttiin katsoa mikä niistä on
suhteessa toisiin parempi", Tarasti sanoo.
Toimikunta on pohtinut 3,5–4,0 prosentin
valtakunnallisen äänikynnyksen asettamista.
Jos puolue ei ylitä äänikynnystä, se ei saa
parlamenttiin yhtään edustajaa.
Tämä on huolettanut Rkp:tä ja muita pienpuolueita. Jos äänikynnys olisi 4,0 prosenttia, puolueen pitäisi saada noin 120.000
ääntä yltääkseen eduskuntaan. Perussuomalaiset sai viime kevään vaaleissa 112.000
ääntä,
Rkp
126.000
ääntä
ja
Kristillisdemokraatit 134.000 ääntä.
Kreikka esti Makedonian NATO jäsenyyden

(Helsingin Sanomat & Flash.gr 2.4.2008)

Yhdysvaltain presidentti George W. Bush oli
häviämässä kiistan Naton uudesta itälaajenemisesta, kun sotilasliiton huippukokous
Romanian pääkaupungissa Bukarestissa
käynnistyi keskiviikkoiltana.
Osa kokouspaikalle saapuneista Naton vanhojen eurooppalaisten jäsenmaiden edustajista sanoi, etteivät he tule vielä hyväksymään Naton jäsenohjelman (MAP) myöntämistä Ukrainalle ja Georgialle.
"Me uskomme, että aika ei ole vielä kypsä
MAP:n myöntämiselle", sanoi Saksan liittokansleri Angela Merkel.
Jäsenohjelman hyväksyminen olisi vahva poliittinen sysäys Naton laajenemiselle entisille
Neuvostoliiton sydänmaille. Siihen tarvittaisiin Nato-maiden yksimielinen päätös.
Kiista jakaa Natoa sisäisesti ja Venäjä on
uhannut länttä vakavalla kriisillä, jos Ukraina
ja Georgia saavat jäsenohjelmansa.
Myös toinen Naton laajenemista jarruttava
kiista jatkui loppumetreille asti ratkaisemattomana, kun Kreikka kieltäytyi hyväksymästä
naapuriaan Makedoniaa mukaan seuraavaan
laajenemiseen, ellei se ensin vaihda nimeään. Kreikassa on maakunta nimeltä Makedonia.
Keskiviikkona illalla Naton jäsenmaat päättivät, että Balkanin maista Kroatia ja Albania
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saavat kutsun tulla Naton jäseniksi ensi
vuonna ja Makedonia jää odottamaan nimiongelmansa ratkaisua.
Kreikka sai täyden tuen pyrkimyksilleen
Ranskalta, Italialta, Espanjalta sekä Luxemburgilta ja Islannilta.
Lisäksi Kreikan kanta sai ymmärryksen Saksalta, Unkarilta, Slovenialta ja Hollannilta.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Euroopan parlamentti 50 vuotta

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 7.3.2008)
Euroopan parlamentti juhlii 50-vuotissyntymäpäiviään 12.3.2008 Strasbourgissa täysistunnon aikana.
Parlamentin edeltäjä, Euroopan parlamentaarinen kokous piti järjestäytymisistuntonsa
Strasbourgissa 19.3.1958, jolloin sillä oli vain
neuvoa-antavaa valtaa. Parlamentaarisen
kokouksen 142 jäsentä nimitettiin kansallisista parlamenteista ja se työskenteli vain
neljällä virallisella kielellä.
Nykyinen Euroopan parlamentti valitaan suorilla vaaleilla ja sen jäsenet puhuvat 23:a
kieltä. Euroopan parlamentilla on vuonna
2008 laaja päätösvalta lainsäädännössä, talousarviossa ja komission valvonnassa. Euroopan parlamentti on ainutlaatuinen koko
maailmassa.
Mikäli Lissabonin sopimus tulee voimaan,
Euroopan parlamentissa on kesäkuun 2009
vaalien jälkeen 751 jäsentä ja sen toimivalta
laajentuu edelleen.
50 vuoden aikana Euroopan parlamentti on
ollut mukana tekemässä tärkeää EU-lainsäädäntöä. Yleisiä vaaleja on käyty jo kuudet,
vuodesta 1979 lähtien joka viides vuosi.
Lue parlamentin 50-vuotisen historian kohokohdista alla olevasta linkistä!
» 50-vuotias Euroopan parlamentti - kehitys,
valta, politiikat, puhemiehet ja vaalit:
http://www.europarl.europa.eu/news/expert
/background_page/008-22351-070-03-11901-20080226BKG22350-10-03-2008-2008false/default_fi.htm
Kulutusluottoja EU-maissa säätelevä direktiivi helpottaa rajat ylittävää luototusta

(Oikeusministeriön tiedote 7.4.2008)

EU:n neuvosto hyväksyi tänään 7. huhtikuuta 2008 lopullisesti uuden kulutusluottodirektiivin, joka helpottaa luottojen tarjoamista yli
rajojen. Tavoitteena on luoda EU:hun entistä
tehokkaammat ja avoimemmat luottomarkkinat ja samalla turvata riittävä kuluttajasuojan taso. Vastedes kuluttajan on entistä helpompi verrata eri EU-maiden luottotuotteita.
Direktiivillä yhtenäistetään koskevia kulutusluottoja koskevia säännöksiä koko EU:n alueelle. Sillä korvataan nykyinen, vuodelta
1987 peräisin oleva direktiivi, joka sisältää
vain minimisäännöstön. Rajat ylittävien luottomarkkinoiden kehittyminen EU:ssa on ollut
toistaiseksi melko vähäistä.
Uudistus helpottaa kuluttajan mahdollisuutta
verrata erilaisia luottotuotteita muun muassa
säätämällä tiedoista, jotka luotonantajan on
direktiivissä säädetyllä tavalla ja järjestyksessä annettava kuluttajalle ennen luottoso-

pimuksen tekemistä. Tietoja on annettava
mm. luoton tarjoajasta, luoton määrästä ja
kestoajasta, luoton todellisesta vuosikorosta
ja maksettavaksi tulevasta kokonaissummasta. Myös mainonnassa annettavia tietoja yhtenäistetään.
Direktiivi koskee lähtökohtaisesti kaikkia kuluttajalle tarjottavia luottosopimuksia. Ulkopuolelle jäävät kuitenkin eräät luottotyypit,
kuten asuntoluotot. Direktiivi ei koske myöskään alle 200 tai yli 75 000 euron luottoja.
Jäsenvaltion omaan harkintaan jää, soveltaako se näihin luottoihin direktiivin säännöksiä vai säätääkö se erityissäännöksiä
näistä luotoista.
Luotonantajalla on velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen sopimuksen
tekemistä. Direktiivillä myös varmistetaan
kuluttajalle 14 päivän oikeus peruuttaa tekemänsä luottosopimus siitä riippumatta, tehdäänkö luottosopimus etäviestimellä vai luotonantajan konttorissa. Nykyisin peruuttamisoikeus koskee vain etäviestimin tehtyjä
luottosopimuksia. Direktiivillä säädetään
myös nykyistä tarkemmin niistä edellytyksistä, joiden mukaisesti luotonantajalla on oikeus vaatia korvausta kuluttajalta tämän maksaessa luoton takaisin ennen sovittua eräpäivää.
Jäsenmaiden on saatettava kansallinen lainsäädäntönsä uuden direktiivin mukaiseksi
kahden vuoden kuluessa eli viimeistään keväällä 2010. Suomessa direktiivi edellyttää
kulutusluottoja koskevan kuluttajansuojalain
7 luvun uudistamista.
Dvb-h on mobiili-TV:n standardi EU:ssa

(Taloussanomat 17.3.2008)

EU:n komissio on päätti maanantaina lisätä
matkapuhelimia koskevan dvb-h-standardin
(Digital Video Broadcasting Handheld) EU:n
viralliseen standardiluetteloon, jolla pyritään
yhdenmukaistamaan televiestintäpalvelujen
tekniikoita.
Virallistaminen on voitto muun muassa suomalaiselle Nokialle, joka on voimakkaasti
ajanut eteenpäin dvb-h:ta yleiseksi standardiksi. Komission päätösen myötä kaikilla eurooppalaisilla tulee olemaan mahdollisuus
vastaanottaa TV-lähetyksiä mukana kulkeviin
päätelaitteisiin.
Kun dvb-h omaksutaan koko EU:n alueella,
alan toimijat pääsevät hyödyntämään riittävän suuria kohdemarkkinoita ja voivat käynnistää riittävän laajamittaisia mobiili-TV-palveluja eri puolilla EU:ta, korostaa komissio
päätöksessään.
Komission mukaan yhteisestä eurooppalaisesta standardista on hyötyä myös kuluttajille, jotka voivat näin saada televisiolähetyksiä
matkapuhelimeensa tai muuhun mukana
kulkevaan päätelaitteeseen milloin ja missä
tahansa eri puolilla Eurooppaa.
Direktiivin 2002/21/EY 17 artiklan mukaan
jäsenvaltiot ovat velvoitettuja edistämään
dvb-h:n käyttöä, kun komission päätös on
julkaistu EU:n virallisessa standardiluettelossa Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Dvb-h on tälläkin hetkellä laajimmin käytetty
mobiili-tv-standardi EU:ssa. Kokeilu- tai kaupallisessa vaiheessa dvb-h-palveluja on toistaiseksi 16 maassa.
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EU:n tiedotteen mukaan Suomen dvb-h-palveluja ei vielä lasketa kaupallisiksi. Ainoastaan Italiassa mobitv on kaupallinen palelu.
Vielä tämän vuoden aikana niitä odotetaan
markkinoille Suomessa, Itävallassa, Ranskassa, Sveitsissä ja Espanjassa.
EuroMed-kokous Ateenassa 28.3.

(Euroopan parlamentti, Suomen tiedotustoimisto 28.03.2008)
EuroMed-kokous, johon osallistuu Euroopan
parlamentin jäseniä, EU:n jäsenvaltioiden
parlamenttien jäseniä ja Välimeren alueen
maiden parlamentaarikkoja, pidetään perjantaina 28.3. Ateenassa. Kokoukseen osallistuu EP:n delegaation johtajana myös puhemies Hans-Gert Pöttering. Tänään alkavan
kokouksen asialistalla ovat mm. energia- ja
ilmastokysymykset. Pöttering totesi, että Välimeren molemmilla puolilla on työskenneltävä ympäristön suojelemiseksi ja puhtaiden
energiateknologioiden kehittämiseksi, sekä
energiatehokkuuden parantamiseksi.
TALOUSUUTISET
Työttömyys vähentynyt edelleen

(www.suomi.fi 18.3.2008)

Työttömyys on vähentynyt edelleen, Tilastokeskus kertoo.
Työttömiä oli helmikuussa 168.000, mikä oli
29.000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Työttömyysaste oli 6,4 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.
Työllisiä oli helmikuussa 45.000 enemmän
kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä lisääntyi etenkin yksityisellä sektorilla.
Työvoimatoimistoissa oli helmikuun lopussa
210.000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien
työnhakijoiden määrä oli 25.000 pienempi
kuin vuotta aiemmin.
Työvoimatoimistoihin ilmoitettiin helmikuussa 66.000 uutta avointa työpaikkaa eli seitsemän tuhatta enemmän kuin vuotta aiemmin.
Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön lukujen erot johtuvat erilaisista tilastointitavoista.
Suomi tarvitsee kaksi miljoonaa maahanmuuttajaa (Taloussanomat 27.5.2008)
Seniori-ikäisten määrä ylittää nyt ensimmäistä kertaa historiassa nuorten määrän. Työikäisten määrä puolestaan kääntyy nopeaan
pudotukseen kahden vuoden päästä. Ikäjakauman vääristymän paikkaaminen vaatisi
Suomeen peräti 1,8 miljoonaa maahanmuuttajaa vuoteen 2020 mennessä.
Suomessa tapahtuu kahden vuoden päästä
historiallinen käänne, kun työikäisten määrä
alkaa vähentyä vauhdilla. Samalla katoaa talouskasvun kahdesta tekijästä toinen. Tähän
asti kansatalous on kasvanut työntuntien lisäyksen ja tuottavuuden kasvun avulla.
– Kasvu tulee olemaan kymmeniä vuosia
vain tuottavuuden paranemisen varassa. Kukaan ei ole kokeillut tätä aikaisemmin, sanoi
valtiovarainministeri Jyrki Katainen (kok.)
esitellessään maanantaina taloustoimittajille
talouspoliittista strategiaa.
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Kataisen mukaan muutos tapahtuu Suomessa ensimmäisenä läntisen Euroopan maista.
Aikaisemmin työikäisten määrä on vähentynyt Suomessa 1860-luvun nälkävuosien jälkeen vain lyhytkestoisesti sotavuosina ja
vilkkaimman Ruotsiin muuttamisen aikana.
Viime vuosina sama kehitys on ollut Venäjällä, mutta kymmeniä vuosia jatkunutta kehitystä ei ole nähty missään.
Nyt kehityksestä tulee pitkä ja syvä. Vuonna
2010 työikäisten määrä vähenee lähes
10.000 hengellä. Syvimmillään pudotus on
vuonna 2013, jolloin maasta katoaa lähes
25.000 työikäistä. Sama kehitys jatkuu Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuoteen
2033 asti.
Työikäisten väheneminen näkyy suoraan talouskasvussa. Sen lisäksi ikäpyramidin muuttuminen aiheuttaa huikean haasteen sosiaalipalveluille.
Yli 65-vuotiaiden määrä ylittää nuorten määrän tänä vuonna ensimmäistä kertaa historiassa. Nyt Suomessa on yhtä seniori-ikäistä
kohti neljä työikäistä. Vuonna 2025 enää
2,5.
Jotta vanhushuoltosuhde pysyisi nykyisellään, pitäisi Suomeen muuttaa vuosittain
noin 140 000 työikäistä ihmistä. Vuoteen
2020 mennessä työikäisiä maahanmuuttajia
pitäisi olla 1,8 miljoonaa.
Kaikkiaan maahanmuuttajia tarvittaisiin selvästi tätä enemmän, sillä muuttajien joukossa on luonnollisesti lapsia ja vanhuksia sekä
muita työmarkkinoiden ulkopuolelle jääviä.
– Suomi tarvitsee maahanmuuttoa, mutta
työikäisten poistuma on niin suuri, että asiaa
ei voida ratkaista maahanmuutolla, sanoi Katainen.
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan
maahanmuuttajien todellinen määrä jää
kauas kahdesta miljoonasta. Suomessa asuvien ulkomaalaisten määrä nousee noin
140.000:sta noin 300 000 ihmiseen vuoteen
2025 mennessä. Sekin tarkoittaa ulkomaalaisväestön kaksinkertaistumista.
Ulkomaalaisista noin puolet tulee pääkaupunkiseudulle. Kasvu tulee olemaan kovaa
myös Turussa, Tampereella ja Itä-Suomen
kaupungeissa kuten Lappeenrannassa, Imatralla ja Kotkassa.
Väestön ikääntyminen aiheuttaa hurjia haasteita monille kunnille. Esimerkiksi Kehys-Kainuu ja Itä-Lappi menettävät lähes puolet
työikäisistä vuoteen 2030 mennessä. Työikäisten määrä vähenee tuona aikana koko
maassa 255 000 hengellä. Tuosta pudotuksesta yli 100 000 tapahtuu kymmenessä heikoimmassa seutukunnassa.
Tiettyjen alueiden ikääntyminen on ollut jo
nyt nopeaa. Yli 23 000 neliökilometriä Suomen asutusta pinta-alasta on sellaisia, joissa
nuorin asukas on täyttänyt 50 vuotta.
Tilastokeskus on selvittänyt, paljonko on
seutukuntia, joiden asutusta alueesta yli neljäsosalla on nuorin asukas 50-vuotias. Vuonna 1995 tällaisia seutukuntia oli yksi, vuonna
2006 huikeat 31.
Ikääntyminen kärjistää kuntien välisiä talouseroja, mikä on näkynyt jo nyt muun
muassa verotuksessa.Tänä vuonna 119 kuntaa nosti kunnallisveroaan. Näistä 30 on korottanut veroprosenttiaan tällä vuosikymmenellä vähintään kolmesti.

Korkein kunnallisveroprosentti on 21 ja alin
16. Suurin osa verotustaan tiukentaneista
kunnista on pieniä ja keskikokoisia. Monissa
näistä väestö on keskimääräistä iäkkäämpää, mikä puolestaan tietää keskimääräistä
kovempia sosiaalimenoja ja pienempiä verotuloja.
Koko kansantaloudessa sosiaali- ja terveysmenojen osuus taloudesta kasvaa merkittävästi. Valtiovarainministeriön arvion mukaan
kunnallisveroa pitää nostaa neljällä prosenttiyksiköllä vuoteen 2025 mennessä, jos noiden menojen kasvu rahoitettaisiin kunnallisverolla. Silloin keskimääräinen vero nousisi
18,55 prosentista 22,55 prosenttiin.
Helsinki on maailman seitsemänneksi kallein
kaupunki (Helsingin Sanomat 19.3.2008)
Helsinki on sveitsiläisen UBS-pankin tutkimuksen mukaan maailman seitsemänneksi
kallein kaupunki. Kalleimpia ovat Oslo, Kööpenhamina ja Lontoo. Tukholma oli kuudenneksi kallein ja Tallinna sijalla 42. Edullisinta
tutkimuksen mukaan on Kuala Lumpurissa,
Buenos Airesissa ja Mumbaissa.
UBS vertaili 122 tavaraa ja palvelua sisältävän korin hintoja 71 kaupungissa. Vuokrat
eivät ole mukana vertailussa.
Dollarin halpeneminen on tehnyt New Yorkista eurooppalaisille edullisen ostospaikan.
Lontoo puolestaan on kallistunut euroalueelta tuleville yli neljänneksellä.
Suurimmat bruttopalkat maksetaan tutkimuksen mukaan Kööpenhaminassa ja Oslossa, mutta eniten palkasta jää verojen jälkeen Zürichissä ja Dublinissa. Helsingissä on
UBS:n mukaan maailman kahdeksanneksi
parhaat palkat niin bruttona kuin nettona.
Arjessa tärkeintä on kuitenkin se, mitä palkasta käteen jäävällä rahalla saa. Ostovoimavertailussa Helsinki on kymmenes. Kärjessä ovat Zürich, Geneve, Dublin ja Luxemburg. Muista Pohjoismaista vain Oslo on ostovoimassa Helsinkiä edellä.
Muiden välimerenmaiden kaupunkien sijoituksia: (n/a = ei saatavilla)
Kalleimmat kaupungit (hinnat):
Barcelona, 20. sija
Milano, 21. sija
Madrid, 24. sija
Rooma, 25, sija
Istanbul, 27. sija
Nicosia, 30. sija
Ateena, 31. sija
Lissabon, 35. sija
Tel Aviv, 42. sija
Palkkataso:
Barcelona, 26. sija
Milano, 28. sija
Nicosia, 29. sija
Madrid, 30. sija
Rooma, 31, sija
Ateena, 32. sija
Lissabon, 36. sija
Istanbul, 42. sija
Tel Aviv, n/a
Ostovoima:
Barcelona, 24. sija
Nicosia, 28. sija
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Milano, 29. sija
Madrid, 30. sija
Ateena, 32. sija
Rooma, 33, sija
Lissabon, 40. sija
Istanbul, 51. sija
Tel Aviv, n/a
Suomalaisen elintaso onkin keskinkertainen

(Taloussanomat 8.4.2008)

Suomen elintaso on OECD-maiden keskiarvon alapuolella, jos mittarina käytetään todellista yksilöllistä kulutusta. Asiantuntijan
mukaan tämä mittari kertoo elintasosta paremmin kuin perinteinen bruttokansantuote.
Suomalaisten todellinen yksilöllinen kulutus
on OECD-maiden joukossa keskitasoa alempi. Suomalaiset kuluttavat selvästi vähemmän kuin esimerkiksi ruotsalaiset ja tanskalaiset.
Norjalaisten kulutus on kaukana muiden
Pohjoismaiden edellä ja Yhdysvallat vielä
omassa luokassaan. Samaa tasoa suomalaisten kanssa ovat irlantilaiset ja italialaiset.
Todellinen yksilöllinen kulutus on mittari, joka pitää sisällään myös osan julkisista kulutusmenoista. Pelkät yksityiset kulutusmenot
ovat kansainvälisesti huonosti vertailukelpoisia, koska julkisin varoin rahoitetut palvelut
vaihtelevat niin paljon eri maissa.
Tilastokeskuksen yliaktuaarin Olli Savelan
mukaan todellinen yksityinen kulutus on
puutteistaan huolimatta paras tällä hetkellä
saatavilla oleva taloudellisen hyvinvoinnin eli
elintason mittari. Mittarin arvostuksesta kertoo se, että OECD:n julkaisuissa todellinen
yksilöllinen kulutus on laajamittaisesti esillä
perinteisten bruttokansantuotteeseen pohjautuvien mittareiden rinnalla.
Savelan mukaan bruttokansantuote saa
usein suhteettoman suuren painoarvon,
vaikka OECD:n raporteissa myös todellinen
yksilöllinen kulutus on näkyvästi esillä.
– Jos ymmärretään, että elintaso on suunnilleen sama asia kuin kulutus, niin näissä
maissa (Ruotsi ja Tanska) on korkeampi
elintaso kuin Suomessa. Kyllä todellinen yksilöllinen kulutus taloudellista hyvinvointia
jollain tavoin kuvaa, Savela sanoo.
Savela on yksi kirjoittajista huomenna julkistettavassa artikkelikokoelmassa Kulutuksen
pitkä kaari – Niukkuudesta yksilöllisiin valintoihin.
Kirjassa esitellään suomalaisen kulutusyhteiskunnan muotoutumista pitkällä aikavälillä, kulutukseen liittyviä nykykeskusteluja sekä tulevaisuuden näkymiä.
Yksi kirjassa esillä olevista teemoista on eri
väestöryhmien välisten kulutuserojen muutos.
Usean vuosikymmenen aikana Suomessa ehdittiin tottua siihen, että suomalaisten kulutusmahdollisuudet paranivat ja eri väestöryhmien väliset kulutuserot tasoittuivat. Tässä tapahtui kuitenkin muutos 1990-luvun
puolivälin jälkeen. Viimeisten kymmenen
vuoden aikana kulutuserot eri tulo- ja sosiaaliryhmiin kuuluvien välillä ovat kasvaneet
Suomessa.
Jos ihmiset jaetaan kulutuksensa mukaan
kymmeneen luokkaan eli desiiliin, kaksi ylintä tuloluokkaa on erkaantunut muista ja vas-
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taavasti alimmat tuloluokat ovat kulutuksessaan jääneet jälkeen keskituloisista.
– Tulonjako on mennyt kolmeen luokkaan.
On hyvin ansaitsevat ja paljon kuluttavat,
sitten on keskivertotulonsaaja, ja sitten on
sellainen ryhmä, joka on jäänyt jälkeen, sanoo Tilastokeskuksen erikoistutkija Kirsti
Ahlqvist, joka on yksi Kulutuksen pitkä kaari
–kirjan toimittajista.
Suomen kilpailukyky EU:n parhain

(Helsingin Sanomat 3.3.2008)

Suomen kilpailukyky on Euroopan huippuluokkaa. Suomi on kirinyt vuodessa ohi
Tanskan ja Ruotsin, jotka pitivät viime vuonna kärkeä Euroopan kasvu ja työllisyys –katsauksessa.
Vuosittain totutettavassa tutkimuksessa tarkastellaan EU:n 14 suurimman talouden talouskasvua, tuottavuuden kasvua, henkistä
pääomaa, työllisyyttä, tulevaisuuden investointeja ja valtiontalouden vakautta. Näistä
kuudesta osa-alueesta koostuu maan kilpailukykyisyys.
Katsauksen tuottaa eurooppalainen taloudellinen tutkimuslaitos Allianz, joka on alallaan
yksi Euroopan suurimmista.
Tutkimuksen päätarkoitus ei ole laittaa maita
niinkään paremmuusjärjestykseen vaan selvittää, kuinka hyvin ne suoriutuvat niin kutsutun Lissabonin agendan vaatimuksista.
EU-maat allekirjoittivat Lissabonin agendan
vuonna 2000. Sen pääsanoma oli rakentaa
EU:sta maailman kilpailukykyisin, tietoon perustuva talousalue vuoteen 2010 mennessä.
Allianzin selvityksen mukaan 11 EU-maata
14:stä on jo saavuttanut Lissabonin agendan
tavoitteet. Suurimmassa osassa EU-maita
muun muassa työllisyys on yli 70 prosenttia
ja tutkimukseen ja kehitykseen käytettävien
rahojen osuus bruttokansantuotteesta kolmessa prosentissa.
Ainoastaan Ranska, Italia ja Itävalta eivät
tällä hetkellä ole Lissabonin agendan vaatimassa kunnossa. Eniten tapojaan paransivat
vuodessa Iso-Britannia ja Saksa.
Suomea tutkimuksessa kehutaan: Suomi on
jo nyt selvästi ylittänyt vaatimukset. Erityisen hyvin Suomi on kirinyt tuottavuuden
kasvussa ja henkisen pääoman eli koulutuksen lisäämisessä. Tutkimus toteaakin, että
Suomen valtteja tulevaisuudessa on nimenomaan erittäin korkeasti koulutettu ja ammattitaitoinen väestö.
Suomen maaseutupolitiikka
OECD:ltä

saa

kiitosta

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2008)
OECD:n raportin mukaan Suomen maaseutupolitiikka on onnistunut hyvin ja toiminut
tehokkaasti.
Kehityserot kaupunkien ja maaseudun välillä
ovat pienet, ja julkiset palvelut toimivat
maaseudullakin kohtalaisen hyvin.
Raportin on tilannut maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä YTR. Raportissa suositellaan,
että YTR irrotetaan maatalousministeriöstä
ja että sille annetaan oma budjetti.
Jotta kehitys jatkuisi hyvänä, tulee palvelujen turvaaminen entistäkin tärkeämmäksi.
Toisin kuin useimmissa järjestön jäsenmaissa, Suomessa maaseutu ei ole selvästi köy-

hempää kuin kaupunkiseudut, eivätkä lasten
ja nuorten koulutustulokset jää keskiarvon
alle.
Suomalaisten kansallinen ikoni, Marimekko,
on nyt muotigurujen suosikki

(Iltalehti 26.3.2008)

Marimekon kuosit valloittavat maailman tänä
keväänä, brittilehti Independent hehkutti
pääsiäisenä.
Valloitusretkeä ei ole vaikea huomata. Loistavathan suomalaisten kansallisomaisuutenaan hellimät unikot, raidat ja pallot nyt vähän väliä maailman tunnetuimpia muotigurujen ja tyyli-ikonien yllä.
Mari-kuosien uuden tulemisen ovat bonganneet maailmankuulu kenkäguru Manolo
Blahnik, luksusmerkki Dolce & Gabbana,
vaatejätti Hennes & Mauritz sekä huippusuositun Sex and the City -televisiosarjan trendinikkarit.
Yllättävin aluevaltaus on kuitenkin vasta tulossa. Tämän vuoden lopulla Marimekon
Unikko ilmestyy myös Avonin luomiväri-,
puuteri-, huulikiilto- ja ripsiväripurnukoiden
kylkeen.
Laajalevikkisen Independent-lehden artikkelissa arvioidaan, että Marimekon brändi on
nauttinut maailman muotipiireissä näin kovaa suosiota vain kerran aiemmin historiansa aikana.
Se oli 60-luvun alussa, kun koko maailman
kadehtima Jackie Kennedy poseerasi julkisuudessa Marimekon luomuksiin pukeutuneena.
Espanjalainen kenkäguru Manolo Blahnik
puolestaan toteaa samassa haastattelussa,
että Mari-klassikkot ovat tänä päivänä jopa
ajankohtaisempia kuin ensi kerran ilmestyessään 60-luvulla.
Myös Telegraph.co.uk uumoili pari päivää
sitten ilmestyneessä artikkelissa, että Marimekosta on hyvää vauhtia tulossa kevään
kansainvälinen muoti-ilmiö.
Suomen paras brändi on valittu

(Taloussanomat 27.3.2008)

Vuoden Brändinrakentajan palkinto on nyt
annettu ensimmäistä kertaa. Voiton vei maaliyhtiö Tikkurila.
Vuoden Brändinrakentaja -palkinto on uudistettu Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja
–tunnustus. Viime vuonna pysti meni VR:lle.
Tänä vuonna tunnustuksen sai Tikkurila.
– Liiton hallitus kiinnitti valinnassaan erityisesti huomiota siihen, että Tikkurila on kehittänyt markkinointiviestinnässään lisäarvoa
kuluttajille palveluina ja johdonmukaisesti pitäytynyt valitsemassaan brändimaailmassa,
sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja
Ritva Hanski-Pitkäkoski.
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Tikkurilan maailmassa maali ei ole vain seinälle levitettävää väriä, vaan keskeinen osa
sisustusta ja maiseman rakentamista, kiittelee Mainostajien Liitto.
– Tikkurilan brändinrakennus on saanut aikaan vahvoja mieli- ja muistikuvia. Heidän
markkinointiviestintänsä on myös helposti
tunnistettavaa, tiedotteessa kerrotaan.
Vuoden Brändinrakentaja -tunnustus annetaan vuosittain yhdelle Mainostajien Liiton
jäsenyritykselle, joka on ollut markkinointiviestinnässään esimerkillinen.
Finnair lentää retrohengessä

(Kauppalehti 9.5.2008)

Finnair ryhtyy retroilemaan 85-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi. Yhtiö maalaa yhden nykysuihkareistaan 1950-luvulla liikennoinnin
aloittaneen Aeron Convairin väreihin.
Retrokone tulee liikenteeseen heinäkuun lopussa ja myös koneen miehistö on pukeutunut ajan hengen mukaisesti 50-luvun virkapukuihin.
Erikoiskoneella liikennöidään normaaleja aikataulunmukaisia kotimaan- ja Euroopanvuoroja, mutta sillä lennetään myös joitakin
erikoislentoja. Tänä vuonna esimerkiksi Finnairin Amsterdamin-reitti täyttää 60 vuotta.
– Haluamme tällä erikoiskoneella huomioida
Finnairin pitkää kokemusta lentämisestä.
Vaikka katseemme on tulevaisuudessa, on
hyvä myös katsoa taaksepäin ja muistella
kunniakasta historiaamme, sanoo Finnairin
Kaupallisen ryhmän johtaja Mika Perho.
Finnair on yksi maailman vanhimmista edelleen toimivista lentoyhtiöistä.
Retrokoneen pinnasta tulee hohtavan metallin värinen, sen kylkeen tulee sinistä raitaa
ja teksti Finnish Airlines. Pyrstössä ei lue kuitenkaan Aero Oy vaan Finnair, joka otettiin
markkinointinimenä käyttöön 1952.
Retroilu on viety maalausta pidemmälle, sillä
teema näkyy myös koneen sisällä. Retroa on
niin tarjoilu kuin matkustamoviihde. Koneen
retropukuinen miehistö lentää vuoden loppuun asti.
Kone lentää Finnairin laivastossa retroväreissä useita vuosia, sillä ylimääräisellä maalauksella ei haluta kuormittaa ympäristöä.
Aeron koneille oli aikoinaan tapana antaa nimi. Koneilla oli sellaisia nimiä kuten Sinilintu,
Sinisiipi, Sinipiika, Helsinki, Tampere ja Oulu.
Tulevalle historiakoneelle halutaan antaa
nytkin nimi ja Finnair pyytää nimiehdotuksia
yleisöltä.
Avaruudessa liikkuminen mullistuu suomalaiskeksinnöllä

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2008)

Ilmatieteen laitoksella kehitetään sähköpurjetta, joka saattaa mullistaa avaruudessa
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liikkumisen.
Sähköpurje ei tarvitse lainkaan polttoainetta,
koska se käyttää aurinkotuulta avaruusaluksen työntövoiman lähteenä. Ilmatieteen laitoksen tutkija Pekka Janhusen kehittämä
keksintö tekisi luotainlennoista entistä nopeampia ja halvempia.
Sähköpurjetta on kehitelty kahden vuoden
ajan, ja se on herättänyt paljon kansainvälistä kiinnostusta. Kehittely on edennyt ripeästi, ja ensimmäistä testilentoa suunnitellaan
jo.
Laitteen pääosat ovat pitkät metalliset langat
ja aurinkosähköllä toimiva elektronitykki, joka pitää langat positiivisesti varattuina.
Aurinkotuuli kohdistaa lankoihin ja alukseen
heikon mutta jatkuvan työntövoiman.
Sähköpurjeen osia kehitellään Ilmatieteen
laitoksen lisäksi myös Helsingin yliopistossa,
Saksassa, Ruotsissa, Venäjällä ja Italiassa.
Greenpeace kehui Nokiaa, rankaisi kierrätyksestä (Digitoday 18.3.2008)
Yksikään yritys ei ole vielä Greenpeacen mukaan vihreä.
Ympäristöjärjestö Greenpeace julkaisi neljännesvuosittaisen vertailunsa johtavien
elektroniikkayritysten ympäristökäytännöistä.
Nokia nousi kohisten, mutta sai samalla näpäytyksen.
Nokia nousi viime marraskuun yhdeksänneltä sijalta kolmanneksi. Yhtiö keräsi ensi alkuun 8,3 pistettä 10:stä mahdollisesta, mutta Greenpeace nappasi yhden pisteen pois
johtuen arvioiduista puutteista vanhojen
kännyköiden takaisinkeruussa.
- Nokian palautusohjelman jatkettu testaus
paljasti, ettei Intian ja Venäjän työntekijöillä
ole edelleenkään tietoa ohjelmasta, vaikka
palvelu onkin selvästi parantunut Filippiineillä ja Thaimaassa, Greenpeace kirjoittaa.
Nokia sai hyvän arvosanan vaarallisten kemikaalien osalta. Yhtiö on esimerkiksi jo lopettanut PVC-muovin käytön uusissa matkapuhelinmalleissaan.
Nokia jakoi kolmannen sijansa Sonyn, Dellin
ja Lenovon kanssa. Ennen viime marraskuun
putoamistaan Nokia oli koko listan ykkösenä.
Samsung ja Toshiba jakoivat ykkössijan 7,7
pisteellään Greenpeacen 18 yrityksen vertailussa. Samsungin pisteet pysyivät ennallaan,
mutta yhtiö nousi silti kakkossijalta. Toshiba
puolestaan hyppäsi kärkeen kuudennelta sijalta, koska yhtiö on ottanut enemmän vastuuta elinkaarensa päässä olevien tuotteidensa käsittelystä.
Edellisen listan johtava yritys oli Sony Ericsson, mutta nyt yhtiö löytyy vasta seitsemänneltä sijalta johtuen paljolti puutteellisesta
asiakkaiden informoinnista sähköromun kierrätyksessä.
Nintendo sai onnettomat 0,3 pistettä ollen
selvästi jäljessä kaikista muista vertailun yrityksistä. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita, että yhtiö olisi ympäristökatastrofi, sillä Greenpeacen mukaan sijoitus johtuu paljolti tietojen piilottelusta.
Nintendo ei ole antanut juuri ollenkaan tietoja ympäristökäytännöistään julkisuuteen, ja
yhtiö on jättänyt vastaamatta Greenpeacen
kyselyihin.

Nokian tuotemerkki nousi top-kymppiin

(Digitoday 21.4.2008)

Nokia vahvisti asemiaan maailman tunnetuimpien brändien listalla
Suomalainen matkapuhelinvalmistaja Nokia
on noussut maailman tunnetuimpien tuotemerkkien joukossa yhdeksänneksi. Vuotta
sitten tehdyssä alan arvostetuimmassa selvityksessä suomalaisyhtiö oli sijalla 12, kertoo
Helsingin Sanomat verkkosivullaan.
Lehti muistuttaa, että Euroopan tunnetuimman brändin aseman Nokia saavuttanut jo
aiemmin
Listan kärjessä on edelleen kolme amerikkalaisyhtiötä: hakukoneyritys Google, monialajätti General Electric ja ohjelmistoyhtiö Microsoft.
Nokia on yhä ainoa suomalaismerkki vuosittaisessa markkinatutkimusyritys Millward
Brownin BrandZ Top 100 Most Powerful
Brands -tutkimuksessa.
Työttömien koulutus toi nuorelle yrittäjälle
palkinnon (Taloussanomat 10.3.2008)
Pääkaupunkiseudun vuoden 2008 Nuori Yrittäjä on Katja Noponen Katja Noponen
Oy:stä.
Katja Noponen on 31-vuotias espoolainen,
yrittäjäksi ryhtynyt sairaanhoitaja ja psykoterapeutti. Yrityksensä hän perusti viisi vuotta sitten.
Nykyisin yritys työllistää jo nelisenkymmentä
työntekijää.
Katja Noponen Oy tarjoaa pitkäaikaistyöttömyyteen ja työllistymiseen liittyviä koulutusja konsultointipalveluita.
Valmennusten tilaajina ovat muun muassa
TE-keskukset, työvoimatoimistot, vakuutusyhtiöt ja henkilömääräänsä sopeuttavat yritykset.
Tiedotteen mukaan yhtiön asiakkaat ovat
pääasiassa pitkäaikaistyöttömiä, alle 25-vuotiaita, vakuutuskuntouttajia sekä maahanmuuttajia.
Yritys on kasvanut voimakkaasti. Vuonna
2006 liikevaihtoa syntyi noin 950 000 euroa.
Viime vuonna liikevaihto kasvoi noin 1,6 miljoonaan euroon ja tältä vuodelta Katja Noponen odottaa yli kahden miljoonan euron
liikevaihtoa.
Nuori Yrittäjä -palkinto jaettiin maanantaina
neljännen kerran.
Suomesta on tullut haluttu ylilentomaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2008)

Ulkomaisten lentoyhtiöiden Suomen ilmatilan
läpi tai kautta tekemät ylilennot ovat lisääntyneet kymmenessä vuodessa noin 8.000
lennosta runsaaseen 19.000 lentoon. Viime
vuonna Suomen ilmatilaa käytti 19.100 ulkomaista lentokonetta. Rahaa lennot tuovat
Finavialle yli 10 miljoonaa euroa vuodessa.
Suomi on Euroopan halvimpia ja Pohjoismaiden halvin ylilentomaa. Tämä johtuu siitä,
ettei Finavia voi itse hinnoitella maksuja,
vaan se tapahtuu EU:ssa Brysselissä.
Erityisen suuri määrä lentoja tulee Yhdysvalloista, josta tulevat koneet ovat useimmiten
matkalla Kaukoitään. Myös Intiaan menevät
pohjoisamerikkalaiset ja japanilaiset matkus-
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tajakoneet käyttävät mielellään Suomen ilmatilaa.
Lentoyhtiöistä suurin Suomen ilmatilan käyttäjä on JAL (Japan Airlines.) Sen jälkeen tulevat Air France ja Lufthansa. Suomi on hyvä
ylilentomaa myös monelle Euroopan pääkaupunkeihin lentävälle lentoyhtiölle Suomen
maantieteellisen aseman takia, sillä monille
lentoyhtiöille lento Suomen kautta on nopein
ja lyhin reitti.
Emmy-gaala Nokia-teatteriin

(Suomen Sillan Uutisviikko 12/2008)
Emmy-gaala pidetään jatkossa Nokia Theaterissa Los Angelesissa. The Academy of Television Arts & Science on solminut kymmenvuotisen sopimuksen Nokia-teatteria hallinnoivan Anschutz Entertainment Groupin
kanssa. Asiasta kertoi Variety-lehti.
Palkinto on erittäin arvostettu vuosittain yhdysvaltalaiselle televisiotuotannolle jaettava
palkinto.
Nokia Theater avattiin Staples Centerissä
Los Angelesissa viime syksynä. Nokia-teatteriin mahtuu noin 6 500 vierasta. Nokialla on
nimeään kantavat teatterit myös New Yorkissa ja Dallasissa. Teatterit ovat osa Nokian
musiikkimyynnin strategiaa.
Tilisiirrot nopeutuvat Euroopassa

(Expatriumin uutiskirje 2008/02)

Suomi siirtyy yhteiseurooppalaiseen SEPA
(Single Euro Payments Area)-maksukäytäntöön. Uudistus aloitetaan tämän vuoden aikana ja siirtymäaikaa 31:llä käytäntöön liittyvällä maalla on vuoden 2010 loppuun. SEPAmaita ovat kaikki 27 EU-maata sekä Islanti,
Liechtenstein, Norja ja Sveitsi.
SEPAan siirtyminen tarkoittaa suomalaisten
tilinumeroiden pidentymistä rutkasti. Uudeksi tilinumeroksi tulee ennestään tuttu IBAN
(International Bank Account Number) –tilinumero, jossa on ensin maakoodi ja sen jälkeen tarkistuskoodi. Kaikkien suomalaisten
pankkien pankkikortit muuttuvat SEPA-euromaksualueen mukaisiksi tämän vuoden aikana.
Uusi maksukäytäntö nopeuttaa maiden välisiä tilisiirtoja siten, että ne kestävät yhtä
kauan kuin tilisiirrot pankista toiseen kotimaan sisällä. SEPA-pankkikortilla voi nostaa
käteistä ja maksaa ostoksia suoraan omalta
pankkitililtä kaikissa SEPA-maissa.
Finanssialan Keskusliiton esite kuluttajille:
www.fkl.fi -> Finanssiala -> Maksujärjestelmät -> Yhtenäinen euromaksualue SEPA >SEPA-esite kuluttajille (tammikuu 2008)
Kiinalaiset iskivät silmänsä Nordeaan

(Kauppalehti 6.3.2008)

Sammolle ja sen johtajalle Björn "Nalle"
Wahlroosille on tiedossa mahtava haastaja
Kiinasta kamppailussa Nordeasta.
Kiinan valtion sijoitusrahaston China Investment Corporationin toimitusjohtaja Gao Xiping on näet ilmoittanut rahastonsa olevan
kiinnostunut Ruotsin valtion Nordea-osakkeista.
Gao kertoi asiasta Göteborgissa järjestetyssä
valtiollisten sijoitusrahastojen eli Sovereign
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Weatlh Funds -rahastojen konferenssissa
keskiviikkona.
Kiinalaiset ovat Nordea-hankkeessaan vasta
lähtökuopissa, mutta Gaon mukaan rahasto
aikoo ottaa yhteyttä valtion edustajiin kuullakseen asiasta enemmän.
Vasta puoli vuotta toimineella kiinalaisrahastolla on käytettävissään noin 200 miljardia
dollaria, joista puolet rahasto voi sijoittaa ulkomaille. Rahasto on jo sijoittanut muun
muassa amerikkalaiseen pääomasijoitusyhtiö
Blackstoneen ja investointipankki Morgan
Stanley´hin.
Ruotsin valtio omistaa noin 20 prosenttia
Nordeasta.
Fazerin mainosfilmille Voitto-palkinto

(Taloussanomat 6.3.2008)

Suomen parhaat mainoselokuvat laitettiin
järjestykseen Voitto-gaalassa.
Suomen parhaan mainosfilmin Grand Prix –
pääpalkinnon sai Fazer Leipomoiden ja mainostoimisto SEK & Greyn mainoselokuva Kova kuin elämä.
Yhteiskunnallisen mainonnan sarjassa voiton
vei Suomen lähi- ja perushoitajien liiton ja
mainostoimisto Skandaali Leo Burnettin filmi
Daddysitter.
MTV Median ja Nelonen Median jakaman
Vuoden mainostaja -palkinnon sai K-Rauta.
Vuoden tuotantoyhtiönä palkittiin B-Rappu
Oy.
Kilpailu järjestettiin nyt 13:tta kertaa. Sen
järjestävät Suomen audiovisuaalisen alan
tuottajat SATU, Mainostajien liitto ja MARK
Suomen Markkinointiliitto.
EU hyväksyi Hartwallin liittämisen Heinekeniin (Helsingin Sanomat 3.4.2008)
EU:n komissio on hyväksynyt kaupan, jolla
hollantilainen panimojätti Heineken ostaa
brittikilpailijansa Scottish & Newcastlen
(S&N) panimot Belgiassa, Portugalissa, Britanniassa ja Suomessa.
Viimemainitun S&N-panimo on Hartwall, jonka omistajasuku on S&N:n suurin omistaja ja
saa hyväksymisen jälkeen yli miljardi euroa.
Irlannin osalta komissio siirsi päätöksen paikallisille kilpailuviranomaisille, koska Heineken on jo valmiiksi toinen kahdesta suuresta
olutyhtiöstä Irlannissa.
Heineken junaili kaupan yhteistyössä tanskalaisen Carlsbergin kanssa, mikä ei EU:n kilpailuviranomaisia näyttänyt huolestuttavan.
Carlsberg sai S&N:n olutbisnekset Venäjällä,
mikä yhtiön mukaan tekee sen maailman nopeimmin kasvavaksi panimoyhtiöksi. Heineken puolestaan myy kaupan jälkeen Euroopassa kaksin verroin olutta verrattuna lähimpään kilpailijaansa.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Espanjan Aurinkorannikolla neljä ylioppilasta

(Helsinin Sanomat 16.5.2008)

Espanjan Aurinkorannikon suomalaisessa
koulussa vietetään lakkiaisia ensimmäistä
kertaa. Suomalainen lukio aloitti toimintansa
elokuussa, ja neljä opiskelijaa läpäisi kevään
kirjoitukset.

"Uskoisin, että ihmiset ovat tyytyväisiä. He
ovat kirjoittaneet sen mukaan, miten ovat
koulussa pärjänneet", rehtori Juha Helvelahti
kuvaili puhelimitse.
Kokelaita kevään kirjoituksiin oli ilmoittautunut 13, joista viidellä oli mahdollisuus saada
tutkinto valmiiksi. Lukiossa on ympärivuotisia opiskelijoita noin 40.
Kirjoitukset sujuivat Aurinkorannikolla yhtä
jalkaa kotimaan kanssa. Aikaeron vuoksi kokeet alkoivat paikallista aikaa jo kello 8 aamulla. Koepaperit kulkivat Suomen ja Espanjan väliä kuriiripalvelun välityksellä ja osin
Helvelahden laukussa.
Opetusministeriö myönsi Aurinkorannikon lukiolle toimiluvan kolmen vuoden määräajaksi. Helvelahden mukaan koulu aikoo hakea
lupaa toistaiseksi. Sitä odotellessa kirjoitukset jatkuvat.
"Ensi vuonna lukio on täydessä volyymissaan, tarjoamme lähes sata kurssia", rehtori
sanoi.
Suomen ensimmäinen Lasten yliopisto aloittaa Turussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)

Turun yliopisto järjestää lapsille neljän tiedeluennon sarjan huhtikuussa.
Kesällä yliopisto pitää tiedeleirin Seilin saarella.
Huhtikuun lauantaiset luennot on tarkoitettu
7-10-vuotiaille.
Luennoitsijoiksi valitut professorit ovat kokeneita tieteen popularisoijia ja tottuneet puhumaan erilaisille yleisöille. He pyrkivät vastaamaan luennoilla koululaisten vaikeimpiinkin kysymyksiin.
Luennot videoidaan, ja niitä voi katsella
myöhemmin osoitteessa
www.lastenyliopisto.fi.
Tallinnassa kehitetään suomalaista lukiota

(Sutinat 4/08 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Syksystä 2008 alkaen Tallinnan suomalainen
lukio alkaa tarjota opetusta kaikissa lukion
pakollisissa aineissa. Mahdollisuuksien ja
opiskelijoiden tarpeiden mukaan kurssitarjontaa täydennetään myöhemmin valinnaisilla aineilla.
Tallinnan suomalainen lukio toimii Hämeenlinnan aikuislukion alaisuudessa ja on tähän
asti vaatinut opiskelijalta kykyä itsenäiseen
työskentelyyn ja huomattavaa itsekuria. Tallinnassa on jo viiden vuoden ajan annettu
lukio-opetusta tarpeen mukaan vieraissa kielissä, äidinkielessä ja matematiikassa, mutta
valtaosan opinnoista ovat kuitenkin muodostaneet etäkurssit ja tentit Hämeenlinnaan.
Muutoksen saa aikaan se, että syksyllä 2008
opinnot aloittava lukiolaisryhmä alkaa seurata reaaliaineiden kursseja oman opinto-ohjaajan johdolla video-opetuksena Suomenlahden yli.
Uusien lukiolaisten ryhmä muodostuu tällä
hetkellä Tallinnan Suomalaisen peruskoulun
yhdeksäsluokkalaisista. Lukioon otetaan kaikenikäisiä suomalaisen peruskoulun suorittaneita. Myös yksittäisten kurssien suorittaminen on mahdollista. Lisätietoja antaa Tallinnan Suomalaisen koulun rehtori Virpi Husu,
sähköposti info@soomekool.fi.
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Taideteolliseen korkeakouluun haki ennätysmäärä ulkomaalaisia

(Suomen Sillan Uutisviikko 13/2008)

Taideteollisen korkeakoulun maisterintutkintoihin on hakenut ennätysmäärä ulkomaalaisia, 300 henkeä. Tämä oli 45 prosenttia kaikista korkeakoulun MA-hakijoista. Hakijoita
oli 52 maasta. Kärjessä ovat Kiina, Etelä-Korea, Taiwan, Japani, Saksa, Venäjä, Turkki
ja Yhdysvallat.
TaiK:in rehtorin Yrjö Sotamaan mukaan
ulkomaalaisten hakijoiden suuri määrä osoittaa Taideteollisen korkeakoulun koulutusohjelmien korkean kansainvälisen arvostuksen
ja maineen.
Viime vuonna Business Week -lehti sijoitti
Taideteollisen korkeakoulun maailman 60
parhaan designkorkeakoulun joukkoon.
Taideteolliseen korkeakoulun maisteriohjelmiin haki tänä vuonna 667 taideteollisen
alan opinnoista kiinnostunutta. Sekä suomalaisia että ulkomaalaisia maisterintutkintoon
hakevia kiinnostivat eniten teollisen muotoilun, uuden median sekä graafisen suunnittelun koulutusohjelmat.
Ensi vuonna Taideteollinen korkeakoulu
muodostaa yhdessä Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun kanssa tekniikan, talouden ja taideteollisuuden
alan uuden yliopiston. www.taik.fi
Wall Street Journal hehkuttaa Suomen kouluja (Suomen Sillan Uutisviikko 10/2008)
Maailman suurimpiin talouslehtiin kuuluva
Wall Street Journal ylistää suomalaista koululaitosta ja PISA-testeissä menestyneitä
koululaisia.
Lehden etusivulle yltäneen laajan jutun otsikossa kysytään: "Mikä tekee suomalaisista
lapsista niin fiksuja?"
Lehti kertoo suomalaisten lasten olevan
maailman älykkäimpiä ja ihmettelee koululaitoksia, joissa opettajia puhutellaan etunimellä eikä koulupuvuista ole tietokaan. Juttua
varten lehti on vieraillut mm. Jyväskylän
normaalikoulussa, jonka opetusmetodeihin
toimittaja on päässyt tutustumaan.
”Aivan kuten yhdysvaltalaiset ikätoverinsa,
suomalaisetkin nuoret tuhlaavat aikaansa internetissä. He värjäävät tukkaansa, rakastavat sarkasmia ja kuuntelevat rap- ja heavy
metal- musiikkia. Mutta yhdeksänteen luokkaan mennessä he ovat paljon muita edellä
niin matematiikassa, luonnontieteissä ja lukutaidossa - ja pitävät suomalaiset jatkossakin maailman tuottoisimpien työntekijöiden
joukossa”, lehti kirjoittaa.
Lehti kehuu myös koulujen rentoa tunnelmaa ja sitä, että lapset saavat pienestä pitäen paljon vastuuta. Lehti pitää hyvin erikoisena sitä, että kouluun mennään vasta 7vuotiaana eikä yliopisto-opinnoista huolehdita ennen lukion alkua käytännössä. Myös
korkeakoulutuksen maksuttomuutta, yliopistojen tasa-arvoisuutta ja varsinkin eliittikorkeakoulujen puutetta kiitellään.
Huonoimpien oppilaiden tukemisella ja erityshuomiolla uskotaan olevan suuri vaikutus
Suomen hienoon menestykseen koulutaitoja
mittaavissa testeissä.
Wall Street Journal on USA:n toiseksi laajalevikkisin sanomalehti ja sitä myydään ym-
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päri maailman. Levikki oli vuonna 2006 kaksi
miljoonaa, ja internet-tilaajia lehdellä oli lähes miljoona. Lehti on yksi yhdysvaltain arvostetuimpia ja se on voittanut Pulitzer-palkinnon 33 kertaa.
Viidennes viidesluokkalaisista ei tunnista
mäntyä (Helsingin Sanomat 19.3.2008)
Lähes 80 prosenttia peruskoulun viidesluokkalaista tunnisti männyn Opetushallituksen
arviointiin sisältyvässä koetehtävässä, vaikka
kyseessä ei ollut "täydellinen kuva männystä".
Opetushallituksen mukaan tilanne onkin kohentunut vuosien takaa, jolloin kohistiin siitä, että peruskoulun yläluokkalaisetkaan eivät erota kuusta ja mäntyä. Sittemmin kasvien keruu onkin otettu taas opetussuunnitelmiin.
Keskiviikkona julkaistun ympäristö- ja luonnontiedon oppimistulosten arvioinnin mukaan alan osaamistaso oli hyvä, kun sitä arvioitiin neljän ensimmäisen vuosiluokan jälkeen yhden kansallisen kokeen perusteella.
Kokeeseen osallistui syksyllä 2006 lähes
6.000 viidesluokkalaista.
Tehtävien kokonaisratkaisuprosentti oli 61.
Tytöillä tiedot luonnosta olivat hallussa paremmin kuin pojilla, ja maalla luonnonilmiöt
tunnettiin paremmin kuin kaupungeissa. Oulun läänissä aineesta pidettiin eniten.
Aukkojakin tiedoista löytyi. Esimerkiksi kysymys ravintoketjusta tuotti pulmia niin, että
yli puolet ei saanut yhtäkään viidestä mahdollisesti pisteestä.
Erityisen vaikeaa oli ymmärtää auringon
energian sitoutuminen vihreisiin kasveihin ja
kulkeutuminen ravintoon sitoutuneena organismin käyttöön.
Hajottajien, kuluttajien ja tuottajien tehtäviä
oli hankala hahmottaa, ja vastaukset olivat
ylimalkaisia: "Ravintoketjussa joku syö jonkun ja joku toinen syö sen." "Eläimet syö
toisiaan."
Usein sanottiin isomman eläimen syövän aina pienemmän. Samaan ravintoketjuun nimettiin myös eri maanosissa eläviä.
Lajintuntemusta testattiin myös kahdella linnulla. Laulujoutsen tunnistettiin erinomaisesti (88 prosenttia) ja talitiainen hyvin (64 prosenttia).
Tulosta voi raportin mukaan parantaa hieman se, että opettajat saattoivat hyväksyä
oikeana vastauksena myös kyhmyjoutsenen,
joutsenen ja tiaisen.
Niittyleinikki osoittautui vaikeimmin määriteltäväksi lajiksi. Sen tunnisti vain 37 prosenttia
oppilaista. Osaamisen taso oli välttävä, vaikka myös pelkkä leinikki hyväksyttiin oikeaksi
vastaukseksi.
Vaikeuksia jopa opettajillekin tuottivat "valoilmiöt" kuten valon heijastuminen peilistä.
Jätteiden lajittelu ja kierrätys hallittiin hyvin.
Vain kissanruokapurkki ja teepussi tuottivat
pulmia.
Vaihto-opiskelijoiden määrä kasvoi

(Suomi.fi 16.5.2008)

Suomeen saapuvien vaihto-opiskelijoiden
määrä ylitti viime vuonna ensimmäistä kertaa Suomesta lähtevien opiskelijoiden mää-

rän, Kansainvälisen henkilövaihdon keskus
kertoo.
Suomalaisiin korkeakouluihin saapui viime
vuonna yhteensä 8 415 ulkomaista vaihtoopiskelijaa tai harjoittelijaa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 224 henkilön verran.
Suomalaisista korkeakouluista lähti vaihtoon
yhteensä 8 232 opiskelijaa, mikä oli lähes
neljäsataa henkilöä vähemmän kuin edellisvuonna.
Suomalaisista vaihto-opiskelijoista 69 prosenttia menee johonkin Euroopan maahan.
Suosituimmat kohdemaat ovat Saksa, Britannia, Espanja ja Ruotsi.
Myös ulkomailta Suomeen suuntautuva opiskelijaliikkuvuus keskittyy Eurooppaan. Peräti
86 prosenttia opiskelijoista tulee Euroopan
maista. Tärkeimpinä lähtömaita ovat Saksa,
Ranska, Espanja ja Puola.
Ohjaaja Arto Halonen palkittiin Thessalonikissa (Helsingin Sanomat 12.3.2008)
Ohjaaja Arto Haloselle luovutettiin tiistaina
Thessalonikin dokumenttifestivaalin kunniapalkinto. Se myönnetään vuosittain kahdelle
ulkomaalaiselle dokumenttiohjaajalle.
Sunnuntaina päättyvillä dokumenttifestivaaleilla esitetään kahdeksan Halosen elokuvaa.
Lopullista palkintoa ohjaaja saa vielä odottaa: tiistaina luovutettuun laattaan oli nimittäin lipsahtanut väärä myöntämisvuosi.
Pyhän kirjan varjo myös kirjaksi

(Helsingin Sanomat 3.4.2008)

Arto Halosen ja Kevin Frazierin Turkmenistanin diktatuuria ja suuryrityksiä käsittelevä
dokumentti Pyhän kirjan varjo ilmestyy ensi
syksynä myös kirjana. Liken kustantama
teos syventää elokuvan teemoja ja käsittelee
kansainvälisen kaupan moraalia elokuvaa
laajemmin.
Kirjaan on myös päivitetty tietoa Nokian ja
Turkmenistanin diktatuurin suhteista.
Pyhän kirjan varjo on yksi levinneimpiä suomalaisia dokumenttielokuvia. Se on parin
kuukauden aikana valittu jo yli 20 elokuvafestivaalille.
Miehen työ -elokuva palkittiin Italiassa

(Helsingin Sanomat 17.3.2008)

Miehen työ kertoo työttömäksi jäävästä miehestä, joka ryhtyy prostituoiduksi.
Aleksi Salmenperän ohjaama Miehen työ on
voittanut parhaan elokuvan palkinnon Bergamon elokuvafestivaalilla Torre Boldonessa,
Italiassa.
Bergamon festivaalilla palkinnoista päättää
yleisö. Miehen työ sai eniten yleisöääniä ja
voitti kultaisen Rosa Camuna -palkinnon. Kilpasarjassa esitettiin lisäksi italialaisia, portugalilaisia, puolalaisia, saksalaisia, slovenialaisia ja tshekkiläisiä elokuvia.
Sunnuntaina päättynyt festivaali järjestettiin
nyt 26. kerran.

Aiemmin elokuva on myyty kymmenelle
myyntialueelle eli useisiin kymmeniin maihin.
Joulutarina puolestaan dubataan ulkomailla
ainakin kahdeksalle eri kielelle. Omat kieliversionsa tekevät Ranska, Ruotsi, Tanska,
Norja, Serbia, Kroatia, Espanja ja Meksiko.
Joulutarina on myyty 15 maahan.
Yhteistuotantosopimuksen kanssa Ranskasta
palaavat Star Wreck -tieteisparodian tekijät,
joiden uusi Rautataivas-hanke tuotetaan yhteistyössä pienen saksalaisyhtiön kanssa.
Lisäksi tamperelaiset saalistivat nipun muita
yhteistyötarjouksia sekä muutaman sopimuksen elokuvan levitysoikeuksista.
Suomalainen tieteis- ja kauhuelokuva on
muutoinkin näkyvästi esillä Cannesissa.
Rautataivaan lisäksi filmifestivaaleilla markkinoidaan kauhu-toimintaelokuvaa Stone's
War sekä Jadesoturin tekijän AJ Annilan uutukaista, 1500-luvun Suomeen sijoittuvaa
kauhuelokuvaa Sauna.
Spike Lee ja Nokia yhteistyöhön

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2008)
Ohjaaja Spike Lee tekee elokuvan kännykän
videoilla. Lee on solminut yhteistyösopimuksen Nokian kanssa. Elokuvan tekemiseen
voi osallistua lähettämällä tekstiä, musiikkia,
videota tai kuvia 21. elokuuta mennessä Nokian sivulla, kertoo Iltalehti.
Lee kutsuu uutta tapaa "elokuvan demokratisoinniksi". Tarkoituksena on tehdä elokuva
tavallisten
ihmisten
kuvaamista
videopätkistä
jokapäiväisistä,
arkisista
tilanteista. Nokia on vahvasti mukana
elokuvan tuotannossa.
Elokuva pitää sisältää kolme osaa. Aikaa videopätkän tekemiseen on neljä viikkoa. Sen
jälkeen siirrytään seuraavaan osaan. Elokuvan tekemiseen voi osallistua lähettämällä
tekstiä, musiikkia, videota tai kuvia elokuun
21. päivään mennessä internet-osoitteessa
www.nokiaproductions.com.
Nokia valitsee lähetetyn materiaalin joukosta
25 sopivinta, joista valitaan kymmenen parasta nettiäänestyksessä. Tämän jälkeen Lee
päättää, mitkä kolme videota päätyvät elokuvaan. Ohjaustyö tehdään myös internetin
välityksellä. Elokuva saa ensi-iltansa myöhemmin tänä vuonna Los Angelesissa.
Ilmavoimien esittelyelokuva palkittiin

(Suomen Sillan Uutisviikko 18/2008)

Ilmavoimien rekrytointielokuva Taivaan varjot sijoittui pronssille Kalifornian Hollywoodissa järjestetyssä kilpailussa, johon osallistui
1 100 filmiä 23 maasta.
Elokuvan on ohjannut Alexander Seraidaris
Frame Graphics Oy:stä. Elokuvassa esiintyy
varusmiespalvelusta suorittavia vapaaehtoisia sekä ilmavoimien henkilökuntaa.
Elokuva sai nyt jo toisen kansainvälisen palkinnon. Huhtikuussa se voitti kultaa World
Media Festival -kilpailussa Hampurissa.

Suomalaisia elokuvia myytiin Cannesissa

Suomalaisanimaatio myyty yli sataan maahan (Suomen Sillan Uutisviikko 20/2008)

Suomalaiselokuva Musta jää on myytiin Cannesissa Taiwaniin, Hongkongiin, Thaimaahan
ja Kreikkaan.

Anima Vitaen ja Cinemakerin tuottama Niko
 Lentäjän poika -elokuva on myyty useisiin
Euroopan, kaukoidän ja Latinalaisen Amerikan maihin sekä Venäjälle ja Kiinaan. Sopi-

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2008)
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mus USA:n, Kanadan ja kaikkien englanninkielisten alueiden levitysoikeuksista on myös
allekirjoitettu.
Animaatio-elokuva on kautta aikojen laajimmalle levinnyt suomalainen elokuva.
Gummerus julkaisee Niko-lentäjän poika –
kuvakirjan syksyllä.
Elokuvan käsikirjoituksen ja kuvakirjan tekstin on laatinut Hannu Tuomainen. Hän on
pitkän linjan elokuva-ammattilainen, joka on
ohjannut elokuvan Menolippu Mombasaan ja
tuottanut Poika ja Ilves -elokuvan.
Kansainvälisten palkintojen lisäksi Suomen
elokuvatoimistojen liitto valitsi Tuomaisen
vuonna 1999 vuoden elokuvatuottajaksi, ja
samana vuonna hän sai lastenkulttuurin valtionpalkinnon.
Niko  Lentäjän poika kertoo poropoika Nikosta, joka uskoo isänsä olevan yksi Joulupukin Lentojoukkojen maailmankuuluista
sankareista.
Niko ei ole koskaan isäänsä tavannut.
Nikon suurin haave on oppia lentämään ihailemansa isänsä lailla. Muut kotilaumassa eivät hyväksy Nikon haavetta, eivätkä toiset
lapset usko hänen isänsä kuuluvan Lentojoukkoihin. Ainoa, joka tukee ja auttaa Nikoa
on kömpelö liito-orava Julius, jolle Niko on
aina ollut kuin oma poika.
Porolauman sääntöjä uhmaten Niko livahtaa
lentoharjoituksiinsa Kotilaakson ulkopuolelle
välttääkseen toisten pilkan. Pahamaineisen
Mustan Suden lauma huomaa Nikon, ja tämä johdattaa vahingossa sudet kotilaumansa kimppuun. Porojen on paettava turvallisesta Kotilaaksosta pohjoisen erämaan armoille. Syyllisyydentunnossaan Niko jättää
laumansa, äitinsä ja ystävänsä etsiäkseen
isänsä ja tullakseen tämän kaltaiseksi sankariksi. Vaaralliselle matkalleen Niko saa avukseen Juliuksen ja villin lumikkotytön Vilman.
Pian kolmikolle selviää, etteivät he ole ainoat, joilla on sama päämäärä.
Ensi-illassa Niko  Lentäjän poika nähdään
Suomessa 10.lokakuuta..
Joulutarina palkittiin Sarasotan elokuvajuhlilla (Helsingin Sanomat 14.4.2008)
Suomen viime vuoden katsotuin kotimainen
elokuva Joulutarina palkittiin viikonloppuna
Sarasotan elokuvajuhlilla Yhdysvalloissa. Juha Wuolijoen ohjaama koko perheen elokuva voitti yleisöpalkinnon parhaana ulkomaisena elokuvana.
Joulutarina-elokuva on myyty yli kymmeneen maahan ja kutsuttu myös useille kansainvälisille elokuvajuhlille. Elokuvan englanninkielinen versio saa ensi-iltansa Cannesin
elokuvajuhlien yhteydessä toukokuussa. Siinä esiintyy muun muassa Coen-veljesten
luottonäyttelijä John Turturro.
Suomessa Joulutarina-dvd julkaistaan ensi
marraskuussa, ja joulun aikaan elokuva nähdään jälleen myös teattereissa.
Aki Kaurismäki saa akateemikon arvonimen

(Helsingin Sanomat 2.4.2008)

Elokuvaohjaaja Aki Kaurismäki on saamassa
akateemikon arvonimen. Ilta-Sanomien mukaan presidentti Tarja Halonen on päättänyt
myöntää arvonimen Kaurismäelle.

Kaurismäki perii tittelin viime syksynä kuolleelta, suomalaisten elokuvaohjaajien kärkikaartiin kuuluneelta Rauni Mollbergilta.
Ehdotuksen akateemikosta tekivät valtion
Elokuvataidetoimikunta ja Taiteen keskustoimikunta.
Ilta-Sanomien mukaan ratkaisevaa valinnassa oli Kaurismäen kansainvälinen ura, jonka
vuoksi hänet katsottiin vahvemmaksi kuin
vastaehdokkaat Lauri Törhönen ja Pirjo Honkasalo. Esimerkiksi Kaurismäen elokuva Mies
vailla menneisyyttä palkittiin Cannesin elokuvajuhlilla Gran Prix'lla vuonna 2002.
Kiroilevalle siilille ensimmäinen SarjakuvaFinlandia (Helsingin Sanomat 20.4.2008)
Ensimmäinen Sarjakuva-Finlandia -palkinto
on myönnetty Kiroilevan siilin piirtäjälle Milla
Paloniemelle. Kooltaan 5 000 euron suuruisen palkinnon voittajasta päätti tanssitaiteilija Jorma Uotinen. Hän teki päätöksensä yksinvaltaisesti esiraadin valitsemasta kymmenestä teoksesta.

- Esimerkiksi sanalla "menu" saa tulokseksi
historiallisia ruokalistoja Åbo Akademin arkistoista, projektikoordinaattori Terhi Mikkola
kertoo.
Tällä hetkellä portaalin kautta löytyy seitsemän suomalaisen organisaation digitoimia
aineistoja. Valmistumisensa jälkeen portaali
on avattu kaikkien organisaatioiden käytettäväksi.
Suurin osa MICAHEL-portaalin sisällöstä on
käyttäjille ilmaista. Poikkeuksena tästä ovat
tietyt erityistapaukset, kuten Kansalliskirjaston hallinnoimat tieteelliset aikakauslehdet.
Kyseinen aineisto vaatii tekijänoikeussyistä
lisenssin.
Tällä hetkellä digitaaliseen muotoon on saatettu vain pieni osa kaikesta säilyneestä suomalaisesta kulttuuriperinnöstä. Mikkolan arvion mukaan digitoituna on nyt vähintään
promille, mutta enintään prosentti kaikesta
aineistosta.
Aineiston kokoamista on koordinoinut Kansalliskirjaston alaisuudessa toimiva Kansallinen digitointikeskus. Pääkirjaston lisäksi
MICHAEL-kulttuuriportaalin virallisia yhteistyökumppaneita ovat Museovirasto ja Kansallisarkisto.
Kulttuuriportaali on osa yleiseurooppalaista
MICHAEL-portaalia, joka kokoaa alleen 19
Euroopan maan portaalit. Kulttuuriportaalit
ovat osa Euroopan komission rahoittamaa
MichaelPlus-projektia.
www.michael-culture.fi
Kwanin albumi julkaistiin Kreikassa

Uotinen kiittelee Kiroilevan siilin visuaalista
ja taiteellista antia. Strippimuotoon tehdyssä
sarjakuvassa seikkailee päähenkilönä siili, joka tarkkailee maailmaa kiroilun säestämänä.
"Kuva meni stoorin edelle. On hyvin vapauttavaa kiroilla siilin kanssa", Uotinen sanoo.
Kiroileva siili -sarjan kahta osaa on tähän
mennessä myyty noin 50 000 kappaletta. Lisäksi Paloniemeltä on ilmestynyt myös eläinaiheinen Tassutellen-sarjakuva.
Nyt ensimmäistä kertaa myönnetty sarjakuva-Finlandia on Tampere kuplii –sarjakuvafestivaalin ja Tampereen kaupungin yhdessä
perustama palkinto. Se jaetaan joka vuosi
yksittäiselle ansioituneelle sarjakuva-albumille ja sen tekijälle. Perinteikäs Puupäähattupalkinto myönnetään sen sijaan elämäntyöstä.
Suomalainen kulttuuriperintö koottiin yhteen
osoitteeseen (Yle.fi 12.5.2008)
Suomen museoiden, kirjastojen ja arkistojen
digitaaliset aineistot on koottu yhteen osoitteeseen. MICHAEL-kulttuuriportaalin tarkoituksena on tuoda suomalainen kulttuuriperintö koko kansan saataville internetissä.
Snellmannin päivänä avattu sivusto pitää sisällään linkkejä kokoelmiin, joissa on laajamittaisesti historiallista lähdeaineistoa. Kokoelmien joukosta löytyy muun muassa henkikirjoja, asutusluetteloita, sanomalehtiä, valokuvia ja esinekokoelmia.
Arkistojen penkomista helpottaa se, että
surffailun sijaan etsimäänsä materiaalia voi
hakea MICHAEL-portaalin hakukoneella.
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(www.dynastyrecordings.fi/kwan/
16.4.2008)

Kwanin "Little Notes" -albumi on juuri julkaistu Kreikassa. "Taited Love" kappale on
eräs soitetuimpia biisejä radioissa ja bändin
on tarkoitus lähteä kesän kynnyksellä esiintymään kreikkalaiselle yleisölle.
Maamme-laulu kukanpäivänä 160 vuotta

(Yle.fi 13.5.2008)

Suomen kansallislaulu täyttää tänään 160
vuotta. Maamme-laulu esitettiin ensimmäisen kerran Flooran päivän juhlassa vuonna
1848 Kumtähden kentällä Helsingissä. Tänään laulu kajahtaa jälleen samoissa maisemissa ylioppilaiden kevätjuhlassa.
Ylioppilaat ovat juhlineet Floran päivää eli
kukanpäivää 1800-luvun alkupuolelta lähtien. Tänä vuonna Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan järjestämässä tilaisuudessa kuullaan laulun ja puheiden lisäksi myös dj-musiikkia.
Maamme-laulun on säveltänyt Fredrik
Pacius. Sen sanat on kirjoittanut Suomen
kansallisrunoilija Johan Ludvig Runeberg.
Kukanpäivänä taistellaan myös yksinäisyyttä
vastaan. Mielenterveyden keskusliitto järjestää 15. kerran valtakunnallisen tapahtuman,
jonka tarkoituksena on vaalia yhteyttä toisiin
ihmisiin.
Päivän tapahtumiin kuuluu vierailuita sairaaloissa, hoitokodeissa ja muissa paikoissa,
joissa ihmiset ovat vaarassa tuntea itsensä
syrjäytyneiksi. Vierailujen tarkoituksena on
ilahduttaa yksinäisiä ja kiinnittää ihmisten
huomio hyvien ihmissuhteiden merkitykseen.
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Mielenterveyden keskusliiton mukaan yksinäisyyttä torjutaan ryhtymällä sanoista tekoihin.
Yksinäisyyden torjunta huipentuu Helsingissä
kukanpäivän ilmaiskonserttiin Lasipalatsin
aukiolla. Konsertissa esiintyy Aikahai-yhtye,
ja sen aikana aukion suurelle valkokankaalle
heijastetaan Seppo Renvallin videoteos Ees
Taas.
Jean Sibelius hakkaa Ville Valon

(Digitoday 5.3.2008)

Jean Sibeliuksen Viulukonsertto keräsi viime
vuonna suomalaisista sävellyksistä eniten
esityskorvauksia ulkomailta. HIM:n Ville Valon säveltämä Rip out the Wings of a Butterfly toi kymmenenneksi eniten korvauksia.
Tekijänoikeusjärjestö Teosto keräsi viime
vuonna ensimmäistä kertaa yli kolme miljoonaa euroa esityskorvauksina ulkomailta.
Järjestön tiedotteen mukaan yhteensä 3,1
miljoonan tuotosta valtaosa perustuu suomalaisen musiikin esityksiin ulkomailla vuonna 2006.
– Kasvun pitäisi näkyä Teoston sisarjärjestöjen tilityksissä Suomeen vuoden 2008 aikana, toimitusjohtaja Katri Sipilä sanoo.
Kotimaassa esityskorvaukset kasvoivat viime
vuonna 0,1 miljoonaa euroa 36,6 miljoonaan
euroon.
Kasvua tuli Sipilän mukaan erityisesti konserteista, joiden tuomien esityskorvausten
summa kasvoi 27 prosenttia.
Kotimaisen television puolella esityskorvaukset sen sijaan laskivat 6,6 prosenttia. Tämä
johtuu Teoston mukaan siitä, että vuoden
2006 kertymään sisältyi poikkeuksellinen
määrä takautuvia maksuja.
Vuonna 2007 Teosto jakoi kotimaisille ja ulkomaisille oikeudenomistajilleen 35,7 miljoonaa euroa. Hallinnointikulut olivat kuusi miljoonaa euroa.
Le Monde kehui Saariahon uutuussävellystä

(Helsingin Sanomat 16.3.2008)

Ranskalaislehti Le Monde suitsutti sunnuntaina Kaija Saariahon Mirage-teosta. Pariisin
orkesteri kantaesitti sävellyksen Pariisissa
Pleyel-salissa torstaina. Sen solisteina esiintyvät sopraano Karita Mattila ja sellisti Anssi
Karttunen.
"Mirage osoittaa Saariahon suurenmoista taitoa tuoda orkesterin avulla solistin äänestä
paras esiin. Orkesteri on pikemminkin uhkeaa kasvia tukeva puutarha kuin jalokivilipas",
Le Monde kirjoitti.
Torstai-iltana Pleyel-salissa oli pari tyhjää istuinta. Lämpimät suosionosoitukset kestivät
minuuttikaupalla.
Rajaton ja Club For Five palkinnoille Yhdysvalloissa (Helsingin Sanomat 7.4.2008)
Amerikkalainen a cappella -organisaatio
CASA (The Contemporary A Cappella Society
of America) jakoi huhtikuun alussa The Contemporary A cappella Recording Awards - eli
CARA-palkintonsa vuonna 2007 eri puolilla
maailmaa julkaistuista a cappella –albumeista.
Ainoina ei-englanninkielisinä noteeratuiksi
tuli kaksi suomalaisalbumia. Club For Five

voitti vuoden parhaan joululevyn palkinnon
Rekiretki-joululevyllään. Rajaton voitti parhaan folk/world-musiikki -levyn palkinnon
Maa-levyllään. Nouse lauluni valittiin vuoden
folk/maailmanmusiikki-kappaleeksi.
CARA-palkintoja on jaettu vuodesta 1992
lähtien. Voittajien joukossa ovat vuosien varrella olleet muun muassa lauluyhtyeet The
Real Group, King's Singers ja Take 6. Kilpailun tuomaristo koostuu johtokunnasta sekä
30 kansainvälisestä alan huippuosaajasta.
Stratovarius lopettaa, Tolkki perustaa uuden
yhtyeen (Helsingin Sanomat 2.4.2008)
Suomalainen metalliyhtye Stratovarius lopettaa toimintansa, yhtyeen keulahahmo Timo
Tolkki ilmoittaa kotisivuillaan. Tolkki kertoo
lopettamisen syyksi muun muassa pitkään
jatkuneet erimielisyydet yhtyeen sisällä.
Tolkki kertoo samalla perustaneensa uuden
Revolution Renaissance -yhtyeen. "Stratovariuksen henkeä jatkavan" kokoonpanon esikoisalbumi ilmestyy kesäkuussa.
1980-luvun puolivälissä perustettu Stratovarius ehti tehdä yli kymmenen levyä, joita on
arvioiden mukaan myyty yhteensä noin kaksi
miljoonaa kappaletta.
Kuuden maailmankiertueen aikana yhtye teki
tuhansia keikkoja eri puolilla maailmaa.
Suomalaisyhtyeelle voitto kamarimusiikkikisassa (Suomen Sillan Uutisviikko 16/2008)
Suomalainen puhallinyhtye on yltänyt ensimmäistä kertaa palkintosijalle kansainvälisessä
kamarimusiikkikilpailussa.
Puhallinkvintetti
Fantasia saavutti Ranskassa Lyonissa järjestetyssä kilpailussa kolmannen sijan.
Lisäksi yhtye palkittiin lehdistön suosikkina.
Kilpailun ensimmäistä palkintoa ei jaettu.
Toisen palkinnon jakoivat ranskalainen Kssiopée ja saksalainen PentAnemos.
Fantasiassa soittavat Päivi Kukkonen (huilu),
Laura Kemppainen (oboe), Okko Kivikataja
(klarinetti), Joonas Seppelin (käyrätorvi) ja
Sari Seppelin (fagotti).
Viides Concours International de Musique de
Chambre de Lyon -kilpailu pidettiin 9. - 12.
huhtikuuta. Kilpailun järjestäjänä toimii Lyonin kaupunki yhteistyökumppaneineen.
Children Of Bodom nousi brittien rock-albumilistan kärkeen

(Helsingin Sanomat 22.4.2008)

Metalliyhtye Children Of Bodom on uutuuslevyllään Blooddrunk noussut suoraan Britannian rockalbumilistan kärkeen.
Britannian virallisella albumilistalla, joka perustuu koko maan levymyyntiin, yhtyeen uutuus on sijalla 44.
Children of Bodom on aiemminkin menestynyt brittien rocklistoilla, kärkipaikalle asti.
Parhaillaan yhtye menestyy Britanniassa
myös rocksinglet-listalla, jolla Blooddrunkkappale on kakkosena. Listan laatii BBC:n
Radio 1 -kanava.
Myös suomalaisyhtye Nightwish on edustettuna samaisella listalla. Yhtyeen Bye Bye
Beautiful -kappale on sijalla neljä, Nemo
kuudentena.
Children Of Bodom netissä www.cobhc.com
Nightwish netissä www.nightwish.com

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

URHEILU-UUTISET
Suomi murjoi Ruotsin pronssipelissä nollille

(Helsingin Sanomat 17.5.2008)

Yksi yö kaiken muuttaa voi. Suomen jääkiekkomaajoukkueessa oli perjantaina apeita
kasvoja tukuittain kirvelevän välierätappion
jälkeen, mutta vuorokautta myöhemmin ilmeet kirkastuivat.
Leijonat lähti MM-turnauksen pronssiotteluun sisuuntuneena ja sai sitä mitä halusi.
Sinivalkoiset kiekkofanit hurrasivat Colisee
Pepsi -areenassa, kun Leijonat kukisti arkkivihollisensa Ruotsin 4–0.
Tuore mitali on Suomelle kymmenes MM-tasolla.
Lauantain tulos merkitsi myös sitä, ettei kanadalaisen Doug Sheddenin tarvitse lähteä
Suomesta tyhjin käsin: Jokerien kanssa liigamitali jäi haaveeksi, mutta maajoukkueen
päävalmentajan tehtävistä Shedden poistui
mitalistina.
Leijonien joukkueessa pronssi nousee arvoonsa. Kokeiden ja paljon saavuttaneiden
pelimiesten lisäksi joukkoon sopi yksitoista
ensikertalaista, ja heille mitali on taatusti
mieluisa tuliainen Kanadasta.
Riemukkaissa tunnelmissa lomanviettoon
käyvät myös maalivahti Niklas Bäckström ja
hyökkääjä Antti Pihlström. He olivat päivän
hahmot, kun Tre Kronor meni nurin.
Peräänantamattomasta taistelustaan ja kovista taklauksistaan tunnettu Pihlström löysi
kevään huipentumassa itsestään uusia ulottuvuuksia. Vantaalaisesta varttui maalintekijä.
Hän iski Leijonien avausosuman, kun ensimmäistä erää oli pelattu reilut yksitoista minuuttia. Hän ohjasi maalinedustalta kiekon
Stefan Livin vartioiman maalin ylänurkkaan.
Puolustaja Janne Niskala lisäsi Suomen johdon 2–0:aan terävällä rannelaukauksellaan.
Päätöserän alussa tuli jälleen Pihlströmin
vuoro. Sähäkkä hyökkääjä täräytti kiekon
Ruotsin verkkoon toistamiseen, ja sen jälkeen voittajasta ei ollut enää epäselvyyttä.
Ruotsi loi paikkoja ja pääsi pelaamaan paljon
ylivoimaa, mutta Leijonien puolustus ja ennen kaikkea maalivahti Bäckström kestivät
erinomaisesti.
Bäckström, Minnesota Wildin luottovahti,
tuntui ehtivän jokaisen kiekon tielle kevään
viimeisessä ottelussaan.
Päätösnumerot viimeisteli Mikko Koivu kolmannen erän lopussa tyhjään maaliin
Soihtua kantaa viestin aikana 21.780 ihmistä

(Helsingin Sanomat 24.3.2008)

Olympiasoihtu lähti Kreikasta viisi kuukautta
kestävälle matkalleen, joka päättyy Pekingin
olympialaisten kisojen avajaisiin 8. elokuuta.
Soihtu sytytettiin antiikin Olympiassa Heran
temppelin edustalla. Hera oli ylijumala
Zeuksen vaimo.
Soihdun ensimmäinen kantaja oli kreikkalainen Aleksandros Nikolaidis. Kreikassa soihtu
pysyy kuusi päivää ennen kuin se luovutetaan kiinalaisille kisaisännille 30. maaliskuuta.
Olympiatulen on määrä käväistä matkallaan
Pekingiin myös maailman korkeimman vuoren Mt. Everestin huipulla. Everestin valloitus
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on edelleen suunnitelmissa, vaikka Tiibetin
tilanne aiheuttaa huolta.
Olympiatulen matkalle kertyy mittaa kaikkiaan 137 000 km. Kiinaan se saapuu 31.
maaliskuuta. Tällöin se otetaan juhlavasti
vastaan Pekingin kuuluisalla Tiananmenin
(Taivaallisen rauhan) aukiolla.
Soihtua kantaa viestin aikana 21 780 ihmistä. Soihtuviesti vierailee 134 kaupungissa viidessä maanosassa ja se saapuu Pekingin
olympiastadionille kisojen avajaispäivänä.
Olympiatuli siirtyi kiinalaisjärjestäjille

(Helsingin Sanomat 30.3.2008)

Kreikka luovutti sunnuntaina olympiatulen
Pekingin olympiakisojen kiinalaisjärjestäjille
pienestä mielenosoituksesta huolimatta.
Olympiatulen luovutusseremonia pidettiin
Ateenan vanhalla olympiastadionilla, missä
ensimmäiset uudenaikaiset olympiakisat järjestettiin 1896.
Stadionin ulkopuolella poliisi piti kurissa Tiibetin puolesta mieltään osoittaneen ryhmän.
Poliisi otti kiinni 21 mielenosoittajaa, mutta
ilmoitti aikovansa vapauttaa kaikki ilman
syytteitä.
Olympiatulen on määrä saapua Pekingiin
maanantaina.
Räikkönen ja Kovalainen tekivät historiaa
Malesiassa (Suomens Silllan Uutisviikko

12/2008)

Ferrarin Kimi Räikkönen voitti sunnuntaina
Malesian F1-osakilpailun ja McLarenin Heikki
Kovalainen oli kolmas. Suomalaisten väliin
ehti BMW:n Robert Kubica. Kovalaiselle
sijoitus oli hänen F1-uransa toiseksi paras.
Kauden toisesta kisasta tuli suomalaisittain
historian paras tulokseltaan.
Kovalainen ja Räikkönen ovat kerran
aiemmin
juhlineet
samaan
aikaan
palkintopallilla: viime vuonna Japanin kisassa
Kovalainen oli toinen ja Räikkönen kolmas.
Williamsin Nico Rosberg jäi 14:nneksi.
Räikkönen
johti
kisaa
vakuuttavasti
ensimmäisen varikkokäyntinsä jälkeen.
Räikkösen tallitoveri Felipe Massa keskeytti
30. kierroksella ulosajoon.
Voiton myötä Räikkönen nousi MM-pisteissä
toiseksi. Sarjan johdossa jatkaa McLarenin
Lewis Hamilton, joka sijoittui nyt viidenneksi.
Rosberg starttasi 16. ruudusta. Hän kolaroi
ensimmäisellä kierroksella Toyotan Timo
Glockin kanssa ja menetti etusiivekkeen.
Auton polttoainejärjestelmän vian takia
hänen piti tehdä myös varikkokäynti
suunniteltua aiemmin.
Teemu Seevestä ensimmäinen suomalainen
kultamitalisti miekkailussa

(Helsingin Sanomat 6.3.2008)

Suomi sai keskiviikkoiltana ensimmäisen
miekkailun arvokisavoittonsa. Urotekoon ylsi
Teemu Seeve.
Hän voitti Italian Rovigossa käydyt kalpamiekkailun 17-vuotiaiden EM-kisat.
"Aloin ajatella voittoa, kun olin päässyt kahdeksan joukkoon", puhelimitse tavoitettu
Seeve kertoi.
Seeve hävisi ensimmäisen alkueräottelunsa,
mutta päihitti sen jälkeen loput 12 vastustajaansa.

Suomalainen oli yllättynyt voitostaan.
"Viime vuonna olin 12:s, ja ennen tämän
vuoden kisaa ajattelin, että olisin tyytyväinen, jos yltäisin samaan. Mutta sitten miekkailu lähti kulkemaan tosi hyvin", Seeve sanoi.
Turkulaista valmentaa hänen isänsä Tero
Hakkarainen.
"Teemu harjoittelee salilla kolme kertaa viikossa. Lisäksi harjoittelemme taloyhtiön kellarissa, jossa on toisella puolella kanaverkkoa ja toisella puolella betoniseinä. Harjoitukset alkavat usein alkuverryttelyllä, jossa
siirrämme käytävälle jätettyjä tikapuita,
maalipurkkeja ynnä muita sivuun", Hakkarainen kertoi omasta ja poikansa palavasta innosta lajia kohtaan.
Seeve ei ole Suomen 17-vuotiaiden sarjassa
kuin listakakkonen. Ykkössijaa pitää hallussaan Alexander Lahtinen, joka sijoittui eilen
EM-kisassa 41:nneksi.
Seeve on syntynyt 1992, joten hän voi osallistua vielä ensi vuonnakin samoihin kisoihin.
Virpi Kuitusesta maailmancupin voittaja

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)

Virpi Kuitunen varmisti maastohiihdon maailmancupin Santa Catarinassa kauden viimeisessä kilpailussa sunnuntaina voittamalla 10
kilometrin (v) kisan.
Cupissa toiseksi tullut Astrid Jacobsen jäi hänestä lähes 300 pisteen päähän. Päätöskisassa cupin kolmanneksi noussut Puolan
Justyna Kowalczyk jäi yli 450 pistettä.
Tour de Skin voittanut Charlotte Kalla oli
cupin neljäs. Lisäksi sprintticupissa Kuitunen
oli Petra Majdicin ja Jacobsonin jälkeen kolmas.
Kuitunen kuittasi kaudesta palkintorahoina
181.000 euroa.
Perjantaina Kuitunen sijoittui finaalikiertueen
prologilla neljänneksi.
Vapaalla hiihdetyn 2,5 kilometrin prologin
voitti Saksan Claudia Nystad.
Riitta-Liisa Roponen oli kolmas, Aino-Kaisa
Saarinen kymmenes, Riikka Sarasoja 18:s,
Pirjo Muranen 59:s ja Silja Tarvonen 61:s.
Kuitunen nostaa kauden kohokohdaksi helmikuussa kisatun Tukholman sprintin, missä
hän oli aivan omaa luokkaansa.
Rockettes voitti muodostelmaluistelun MMkultaa (Suomen Sillan Uutisviikko 13/2008)
Helsinkiläinen Rockettes voitti lauantaina Budapestissa muodostelmaluistelun maailmanmestaruuden. Rockettes löi toiseksi sijoittuneen ruotsalaisen Team Surprisen lähes viidellä pisteellä.
Helsinkiläinen Marigold IceUnity oli neljäs.
MM-pronssia vei kanadalainen Nexxicen
joukkue vain 0,8 pisteellä ennen Marigoldia.
Rockettes nousi lyhytohjelman toiselta sijalta
voittoon vahvan vapaaohjelmansa ansiosta.
Marigold putosi lyhytohjelman kolmannelta
tilalta yhden sijan.
Uransa ensimmäisen MM-kullan voittanut
Rockettes keräsi kokonaispisteet 210,48.
Rockettes voitti kauden aikana jokaisen kilpailun johon osallistui.
Rockettesin voittama maailmanmestaruus on
Suomen kaikkien aikojen neljäs kultamitali
muodostelmaluistelussa.
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Leino voitti suurpujottelun Euro-cupin

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)

Jukka Leino varmisti keskiviikkona suurpujottelun Euroopan-cupin voiton.
Kilpailusarjan viimeinen kilpailu peruuntui,
joten Leino piti ykkössijan kahden pisteen
erolla ennen Itävallan Philipp Schörghoferia.
Loppukaudella Leinon ohjelmassa on kaksi
FIS-pujottelua Itävallassa ja kolme Ruotsissa
ennen Rukan SM-kilpailuja.
Hanno Möttölä ja Aris alamaissa

(Helsingin Sanomat 31.3.2008)

Kreikan koripalloliigan "suomalaisjoukkueen"
Aris Thessalonikin kolmossija näytti muutama kierros sitten sinettiä vaille varmalta.
Euroliigasta putoamisen myötä Aris on ajautunut alamäkeen, hävinnyt kolme peräkkäistä ottelua ja on vaarassa menettää asemansa Kreikan liigassa.
Tuoreimman tappionsa Hanno Möttölän
edustamalle ja kanadalaissuomalaisen Gordon Herbertin luotsaamalle Arikselle tarjoili
Panellinios, joka on sarjassa neljäntenä.
"Neljän pisteen kamppailussa" Aris taipui
vieraissa isännilleen lukemin 73–91.
Möttölä pelasi vajaat 21 minuuttia, teki kahdeksan pistettä ja poimi viisi levypalloa.
Runkosarjaa on jäljellä Kreikassa neljä kierrosta. Pudotuspeleihin selviytyy kahdeksan
parasta.
Ruotsin pääsarjassa ovat jo pudotuspelit
käynnissä Suomen tapaan. Pekka Salmisen
luotsaama Solna Vikings joutui tukalaan asemaan puolivälierien avauspelissä, kun se hävisi kotonaan Öresundskraftille niukasti 79–
80.
Solna kuittasi tappionsa kuitenkin heti toisessa pelissä voittaen Helsingborgissa 2 100
katsojan edessä isäntänsä 87–82. Välieräpaikka heltiää kolmella voitolla.
Italian liigassa loukkaantuneen Tuukka Kotin
edustama Rieti jatkaa taisteluaan pudotuspelipaikasta. Rieti voitti kotonaan La Fortezza Bolognan niukasti 83–81 ja on viimeisessä pudotuspelipaikassa kiinni jaetulla kahdeksannella sijalla kolmen muun joukkueen
kanssa.
Kotti parantelee edelleen käsivammaansa,
joka on pitänyt 204-senttisen suomalaisen
sivussa tositoimista tammikuun lopusta lähtien.
Peräti yksitoista kreikkalaisurheilijaa kärähti
dopingtestissä

(Helsingin Sanomat 4.4.2008)

Yksitoista kreikkalaista painonnostajaa on
jäänyt kiinni dopingtestissä. Maan painonnostoliitto kertoi asiasta perjantaina, ja sen
mukaan on mahdollista, ettei Pekingin olympialaisissa nähdä kreikkalaisnostajia.
Maaliskuun 7. tehdyissä yllätystesteissä positiivisen A-näytteen antaneiden urheilijoiden
nimiä ei ole annettu julkisuuteen. Kreikan
painonnostoliiton virkailijan mukaan kärähtäneiden joukossa on viisi miestä ja kuusi naista.
Maajoukkueen päävalmentaja Christos Iacovou on vapautettu tehtävistään.
"Jos myös B-näytteet ovat positiivisia, joukkueen osallistuminen olympialaisiin saate
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taan estää", nimettömänä pysytellyt Kreikan
painonnostoliiton virkailija sanoi.
Kreikka on menestynyt viime vuosina painonnostossa hyvin. Barcelonan vuoden 1992
kisoista lähtien kreikkalaisnostajat ovat voittaneet lajissa yhteensä 12 olympiamitalia,
joista viisi on kultaisia.
Kreikan valtiollisen television tietojen mukaan kaikki 11 positiivisen näytteen antanutta kuuluvat maan painonnostomaajoukkueeseen.
TUTKIMUS JA TERVEYS
Itä - ja länsisuomalaisilla on erilainen geenitausta (Helsingin Sanomat 12.5.2008)
Itä- ja Länsi-Suomen geneettiset erot hakevat vertaistaan Euroopassa.
Tuo raja on havaittu useissa eri tutkimuksissa. Geneettinen rajavyöhyke – tarkka raja se
ei ole – halkaisee maan Suomenlahden pohjukasta Pohjanmaalle.
Samoilla linjoilla kulkee itä- ja länsimurteiden
raja, jota noudattavat monet folkloristiset
piirteet.
Suomen ensimmäiset asukkaat saapuivat
maahan pian jääkauden jälkeen Keski- ja
Itä-Euroopasta.
Geneettisesti tämä näkyy erityisesti äitilinjoissa, jotka eivät juuri eroa keskieurooppalaisista.
Havainto uutisoitiin 1990-luvulla meillä näyttävästi.
Juuri sopivasti EU-jäsenyyden kynnyksellä
geenit todistivat, että suomalaiset ovat eurooppalaisia.
Vanhat käsitykset Volgan mutkasta heitettiin
romukoppaan. Suomalaisten isälinjoista paljastuneet itäiset piirteet kuitenkin pakottivat
tutkijat jälleen tähyilemään Uralille.
Genetiikan tulokset ovatkin tukeneet vanhaa
käsitystä. Kampakeraamisen kulttuurin aikaan idästä kulkeutui tänne suomalais-ugrilaista kieltä puhuvia uudisasukkaita.
Seuraavava muuttoaalto lännestä synnytti jo
eroja Itä- ja Länsi-Suomen välille. Uudet
asukkaat Ruotsista ja Baltiasta toivat mukanaan nuorakeraamisen kulttuurin LounaisSuomeen ja rannikolle.
Itä-Suomeen nämä vaikutteet eivät yltäneet.
Sama kehitys jatkui pronssikaudella ja osittain myös rautakaudella.
Seuraukset näkyvät geneettisissä isälinjoissa. Suomalais-ugrilaiset piirteet ovat säilyneet paremmin Itä-Suomessa, skandinaaviset ja eteläiset piirteet vallitsevat lännessä.
Sattuman ansiosta alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Sota, kulkutauti tai nälänhätä
jätti henkiin pitäjässä joskus vain muutamia
perheitä.
Harvojen henkiin jääneiden geenit pääsivät
sattumalta rikastumaan alueen väestössä.
Tätä tutkijat kutsuvat geneettiseksi pullonkaulailmiöksi.
Näin kävi myös silloin, kun uusi asutus polveutui pienestä ryhmästä uudisasukkaita.
Sattuma on vaikuttanut erityisen paljon itäja pohjoissuomalaisiin. Asutus oli siellä vuosituhansien ajan niin harvaa. Rannikkoseuduilla väestö polveutuu jääkauden jälkeisistä
ensimmäistä asukkaista. Siellä on asuttu pysyvissä kylissä jo tuhansien vuosien ajan.

1500-luvulla Kustaa Vaasa päätti asuttaa
Itä- ja Pohjois-Suomen kasvattaakseen verotuloja ja sitoakseen erämaat osaksi Ruotsin
valtakuntaa.
Tämä synnytti Suomen historiassa mittavan
alueellistamisen. Valtava muuttoliike suuntautui Etelä-Savosta pohjoiseen.
Itä-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin
asukkaat polveutuvat enimmäkseen näistä
uudisasukkaista.
Suomalaistutkijat tekivät merkittävän geenilöydön (Suomen Sillan Uutisviikko 9/2008)
Suomalaiset kasvitutkijat ovat tehneet merkittävän geenilöydön, joka avaa uusia mahdollisuuksia paremmin kuivuutta kestävien
viljelykasvien kehittämiseen.
Tutkijaryhmän muodostivat Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitoksen ja
yhdysvaltalaisen University of Californian
tutkijat.
Löydetty geeni vaikuttaa kasvien elintärkeisiin mekanismeihin, kuten yhteyttämiseen ja
veden haihduttamiseen. Löytö liittyy kasvien
lehdissä oleviin ilmarakoihin, joiden kautta
kasvit keräävät yhteyttämiseen tarvittavaa
hiilidioksidia ja luovuttavat kosteutta takaisin
ilmaan. Ilmarakoja on tutkittu paljon, ja niiden toimintaa sääteleviä ionikanavia on löydetty jo aiemmin.
Suomalais-yhdysvaltalaisten tutkijoitten läpimurto on keskeisimmin ilmarakojen toimintaan vaikuttavan anionikanavan paikallistaminen.
Tutkimustulokset julkaistiin keskiviikkona tiedelehti Naturen verkkoversiossa.
Syövän vasta-ainekeksintö tuo yliopistolle
isot rahat (Helsingin Sanomat 4.3.2008)
Biomedicumin laboratoriossa Helsingissä on
päästy pitkälle uuden syöpälääkkeen kehitystyössä. Edessä on kliinisten testien aloittaminen.
Helsingin Yliopiston professori Kari Alitalon
johtaman tutkijaryhmän kehittämä syövän
vasta-aineteknologia herättää suuria toiveita
maailman huipputasolle kuuluvalla mutta julkisuudessa kaltoin kohdellulla tai peräti
unohdetulla Suomen bioteknologia-alalla.
Keksinnön kaupallistamista paimentaa yliopiston tekijänoikeusyritys Licentia, jonka vt.
toimitusjohtaja Markku Jalkanen toivoo keksinnöstä aikanaan jatkuvaa ja vahvaa tulovirtaa uuden kehitystyön rahoittamiseksi.
Jalkanen puhuu biolääketieteellisestä läpimurrosta, jonka kaupallistamissopimuksen
arvo jo ennen mahdollisen lääkkeen myynnin aloittamista nousee puoleen miljardiin
Yhdysvaltain dollariin eli 330 miljoonaan euroon.
Alitalon ryhmän keksintö tunnetaan nimellä
Tie-1. Se on niin kutsuttu reseptorimolekyyli,
joka vaikuttaa syöpäsolujen tarvitsemien
omien verisuonten muodostumiseen. Ilman
niitä syöpäsolut kuihtuvat, joten Tie-1 herättää Jalkasen mukaan suuria toiveita kaikenlaisten syöpäsolujen ja niiden etäpesäkkeiden torjunnassa.
Licentia on lisensoinut Tie-1:n oikeudet yhdysvaltalaiselle, pörssinoteeratulle biolääketiedeyritykselle Dyaxille. Se on kehittänyt
DX-2240-nimisen vasta-aineen, joka estää
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Tie-1-reseptorin toiminnan. DX-2240 on täysin humanisoitu vasta-aine, joten sen ei ainakaan pitäisi aiheuttaa potilaissa hylkimisreaktioita.
Dyax on päässyt DX-2240- ja Tie-1-yhdistelmän tutkimisessa niin pitkälle, että se teki
viime kuussa maailmanlaajuisen lisenssisopimuksen maailman suurimpiin kuuluvan lääkeyhtiön, ranskalaisen sanofi-aventiksen
kanssa.
Edessä on silti vielä pitkä tie ennen kuin keksinnöt ovat lääkkeinä apteekkien hyllyillä.
Pitkäpiimäisiä kliinisiä kokeita voidaan tosin
nopeuttaa, jos lääke katsotaan lupaavaksi
erittäin vaikeiden tautien kuten syövän hoidossa. Silti aikaa menee Jalkasen arvion mukaan 5–10 vuotta.
Sanofi-aventis maksaa kuitenkin keksinnön
tehneille lisenssinhaltijoille eli Dyaxille ja Licentialle merkittäviä rahasummia jo ennen
kuin lääke saadaan myyntiin. Dyax saa jo tänä vuonna 28 miljoonaa ja koko kehitystyön
aikana 500 miljoonaa dollaria.
Siitä osa tulee Licentialle, mutta Jalkanen ei
salassapitosopimukseen vedoten kerro, kuinka suuri se osa on.
Antibioottitutkija Pentti Huovinen saa arvostetun eurooppalaisen palkinnon

(Suomen Sillan Uutisviikko 16/2008)

Turkulainen professori Pentti Huovinen saa
arvostetun eurooppalaisen palkinnon elämäntyöstään antibioottitutkimuksen parissa.
Palkinnon myöntää Euroopan kliinisen mikrobiologian ja infektiotautien yhdistys Barcelonassa. Palkinnon arvo on 10 000 euroa.
Huovinen on ensimmäinen kyseisen palkinnon saanut pohjoismaalainen.
Huovisen johtamat tutkimusryhmät ovat julkaisseet merkittäviä tutkimustuloksia mm.
antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien
vastustusmekanismeista. Lisäksi Huovista
kiitetään alan tutkimuksen kansantajuistamisesta.
Pentti Huovinen on Kansanterveyslaitoksen
Bakteeri- ja tulehdustautien osaston johtaja.
Tuberkuloosi käynyt harvinaiseksi Suomessa

(www.suomi.fi 20.3.2008)

Tuberkuloosi on käynyt harvinaiseksi Suomessa, Kansanterveyslaitos kertoo. Terveydenhuoltohenkilöstön on siitä huolimatta
kyettävä tunnistamaan ja hoitamaan tuberkuloosipotilaat.
Tarttuvaa keuhkotuberkuloosia todetaan
Suomessa noin sata tapausta vuodessa. Niiden yhteydessä esiintyy ajoittain pieniä epidemioita.
Kansanterveyslaitoksen mukaan tuberkuloosin harvinaisuuden vuoksi riskinä on, ettei
tautia enää tunnisteta Suomessa, ja sitä koskeva osaaminen heikkenee. Tuberkuloosin
torjunnan tehostamiseksi julkaistiin vuonna
2006 valtakunnallinen tuberkuloosiohjelma.
Kansanterveyslaitoksen mukaan lähialueiden
tuberkuloositilanne on huono, maailman tuberkuloositilanteesta puhumattakaan. Suomeen kohdistuvaa uhkaa vähennetään lähialueilla tehtävällä yhteistyöllä.
Tuberkuloosi on bakteerin aiheuttama sairaus, joka leviää pisaratartuntana. Tauti voi-
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daan parantaa lääkehoidolla, mutta hoitamattomana se johtaa usein kuolemaan.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Suomi horjahti tietotekniikassa

(Digitoday 9.4.2008)

Jälleen kerran toteutettu eri maiden ict-valmiuksia mittaava tutkimus asettaa Suomen
kuudennelle sijalle ja Tanskan ykköseksi.
Sinänsä hyvä, sillä vertailtavia maita on yhteensä 127. Mutta Suomi putosi ensimmäistä
kertaa World Economic Forumin tutkimuksessa kärkiviisikon ulkopuolelle.
Ensimmäisessä Global Information Technology Reportissa 2002-2003 Suomi piti hallussaan kärkisijaa 5,92 pisteellään, ja viime
vuonna irtosi neljäs sija 5,59 pisteellä. Uusimmassa 2007-2008 -raportissa pisteitä
kertyi Suomelle enää 5,47.
Tanska ja Ruotsi pitivät sijansa ykkösenä ja
kakkosena. Mutta kolmanneksi tunki Sveitsi,
ja Singapore tipahti Yhdysvaltojen perään
viidenneksi.
Suomi nappasi hyviä sijoituksia muun muassa tiedemiesten ja insinöörien saatavuudesta, riskirahan saatavuudesta, uusimman teknologian saatavuudesta ja koulutusjärjestelmän laadusta.
Mutta erityisen heikoilla ollaan, kuten tunnettua, yrityksen perustamisessa. Suomi sai
peräti sijan 122, kun tarkasteltiin yrityksen
perustamiseen vaadittavia vaiheita. Parannettavaa oli tutkimusajanjaksoa katsoen
myös laajakaistan ja matkapuhelujen hintatasossa. Lisäksi muun muassa verotusta
moitittiin.
Tutkimus vahvistaa käsitystä Suomen suhteessa heikkenevästä e-valmiudesta. Moni
muu viimeaikainen selvitys on ollut yhtä lailla enemmän tai vähemmän karua luettavaa.
Lisätietoja netissä: www.weforum.org
Välimeren maiden sijoituksia:
Malta, sija. 27
Portugali, sija 28
Espanja, sija 31
Kypros, sija 41
Italia, sija 42
Turkki, sija 55
Kreikka, sija 55
HKL on Suomen mobiilein yritys

(Digitoday 24.4.2008)

Helsingin kaupungin liikennelaitos palkittiin
tänään Most Mobile Enterprise –palkinnolla
Vantaalla. Palkinto on kohdistettu koko yritykseen toimintaan mobiiliteknologian kehittäjänä ja hyödyntäjänä, ei pelkästään yksittäiseen tuotteeseen.
HKL kuuluu maailman mitassa uranuurtajiin
mobiilipalveluiden käyttämisessä joukkoliikenteen edistämissä. Se käynnisti mobiilistrategiansa vuonna 2000. Kahden vuoden
päästä lanseerattiin kännykkälippu.
– Vuonna 2004 laadimme tavoiteohjelman,
jonka mukaan vuonna 2012 asiakkailla on
käytettävissä tosiaikainen informaatio metron, raitiotieliikenteen, poikkiliikenteen ja
keskustan keskeisten bussilinjojen kulkemisesta. Pääsemme tuohon tavoitteeseen kuitenkin jo ensi vuonna, sanoi palkinnon po-

kannut HKL:n toimitusjohtaja Matti Lahdenranta.
HKL varustaa keskeiset joukkoliikennevälineet gps-vastaanottimilla ja liittää ne @450verkkoon. Sen kautta voidaan ohjata sekä
kuljettajien työtä että tarjota asiakkaille langattomia yhteyksiä.
Lahdenranta sanoo, että uusi järjestelmä
tarjoaa edullisen tavan myös ohjata liikennevaloja niin, että joukkoliikenne nopeutuu.
– Te kaikki varmaan käytätte omia autoja,
Lahdenranta sanoi tilaisuuden yleisölle.
– Muistakaa, että tämä nopeuttaa myös teidän liikkumistanne, kun yhä usemmat ihmiset käyttävät joukkoliikennettä.
MobileMondayn järjestämässä, Microsoftin ja
Tekesin Vamos-ohjelman sponsoroimassa
kilpailussa palkittiin kunniamaininnalla Finnair ja Assistor.
Assistor alkuhuoltaa ja varastoi tuontiautoja
Suomen, Baltian ja Venäjän markkinoille.
Yritys uudisti tietojärjestelmänsä voidakseen
hyödyntää rfid-pohjaista työnohjausta.
- Säästö on huomattava kun voimme jakaa
ja kuitata työtehtäviä langattomasti. Meillä
on 23 000 autoa varastossa kuuden kilometrin säteellä. Niiden käsittely ja siirtäminen
käy huomattavasti tehokkaammin kuin viivakoodiaikana, sanoi toimitusjohtaja Tom
Wires.
Finnair on suhtautunut ennakkoluulottomasti
mobiilitekniikkaan ottaessaan käyttöön tekstiviestiin perustuvan tiedottaminen lähtötarkastuksen.
Finnairin johtaja Matti Alanne korosti, että
matkustajille pitää tarjota sellaisia palveluita,
jotka käyttävät vain arkipäiväistä tekniikkaa.
– Asiakkaan ei kuulu edes huomata, että
hän turvautuu tekniikkaan käyttäessään meidän palveluitamme. Hän myös toivoi, että
operaattorien hinnoittelu on niin arkipäiväisellä tasolla, ettei asiakkaiden tarvitse ajatella sitä.
Suomalainen oppimispeli sai EU:n kuluttajapalkinnon (www.finland.gr 14.3.2008)
Suomen kuluttajaviraston kampanja on voittanut EU:n kaikkien aikojen ensimmäisen kuluttajapalkinnon. Ykkössija heltisi nuorille
suunnatusta verkkopelistä, jolla opetetaan
internet- ja matkapuhelinkaupan periaatteita
ja riskejä.
"Mä näin viikonloppuna yhdellä saitilla 'ilmainen soittoääni' -bannerin. Klikkasin sitä ja
sitten mä tulin jollekin zembalos.com:in sivuille, jossa ensin valitaan maa, operaattori
ja kirjoitetaan puhelinnumero. Sit mä rupesin lukemaan siinä ikkunassa olevaa pientä
tekstiä ja nyt mä en ole ollenkaan varma,
onko se soittoääni oikeasti ilmainen. Uskallanks mä tilata, ooksä tilannu koskaan ilmaista soittoääntä?"
Mitä vastaisit? Edellä olevaan kysymykseen
vastaaminen on yksi Suomen kuluttajaviraston Galactor and the Code-Breakers –verkkopelin tehtävistä, joiden avulla nuorille opetetaan internet- ja matkapuhelinkauppaan
liittyviä periaatteita ja riskejä.
Pelin kysymykset ovat samoja, joita jokaisen
olisi hyvä pohtia myös arkielämässä hankkiessaan tuotteita ja palveluja verkosta. Esimerkiksi edellä kuvattujen ilmaiseksi mainostettujen soittoäänien tilaamisesta on aiheu-
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tunut viime aikoina paljon ongelmia. Monen
nuoren yllätykseksi "ilmainen" tilaus on kasvattanut kännykkälaskuja.
Suomen Kuluttajaviraston Galactor and the
Code-Breakers valittiin äskettäin Euroopan
parhaaksi kuluttajakampanjaksi. Kisassa mukana olivat EU-maiden sekä Norjan ja Islannin parhaat kuluttajakampanjat.
Galactor and the Code-Breakers ei ole jäänyt
vain suomalaisnuorten oppimispeliksi. Se on
käännettynä levinnyt jo Ruotsiin, Tanskaan
ja Islantiin. Virossakin kansallisen version teko on jo käynnissä, ja myös Ranska on kiinnostunut pelistä.
Kuluttajapalkinnon voittajan valitsi EU-komission toimeksiannosta asiantuntijoista
koostuva tuomaristo. Voittajien valintaperusteina olivat kampanjoiden omaperäisyys, tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Suomen
lisäksi tunnustusta saivat Irlanti, Yhdistynyt
kuningaskunta, Unkari, Viro ja Norja, jotka
saivat erikoispalkinnot kampanjoistaan.
Galactor - the Code-Breakers netissä
www.galactor.org
Staraoke lauloi Emmy-palkinnon

(Digitoday 19.4.2008)

Lastenlauluohjelma Staraoke voitti viime viikolla Cannesissa interaktiivisen Emmyn.
Emmy on televisioalan arvostetuin palkinto
maailmassa.
Kyseessä on Suomen ensimmäisen Emmypalkinnon, kertoo Helsingin Sanomat.
Staraoke voitti parhaan interaktiivisen tv-ohjelman Emmyn. Interaktiiviset Emmyt jaettiin nyt kolmatta kertaa.
Staraoke on lasten laulukilpailuohjelma, johon liittyy videopeli. Videopelissä ohjataan
pelihahmoa ruudulla laulamalla mikrofoniin
jotain tuttua kappaletta. Jos laulaa oikein,
hahmo pysyy tiellä ja kerää pisteitä.
Pöytä lataa matkapuhelimesi

(Iltalehti 25.4.2008)

Teollisen muotoilijan Maija Itkosen ideoiman
latauspöydän ensimmäinen prototyyppi esiteltiin perjantaina Espoossa Teknisen korkeakoulun tuotekehitysgaalassa. Laitteen
prototyypin valmistamisesta on vastannut
kymmenhenkinen opiskelijaryhmä.
Pöydän sisään on sijoitettu kuparista valmistettu induktiosilmukka. Laite muodostaa
magneettikentän pöydän ja ladattavan laitteen välille, kun laitteessa on vastaavanlainen kuparikäämi.
- Alkuvaiheessa induktiosilmukka liitetään
laitteeseen erillisen, muistitikun kokoisen
adapterin avulla. Tulevaisuudessa laitevalmistajat voivat lisätä vastaavanlaisen komponentin laitteen sisälle.
Pöytää on tarkoitus kehittää siten, että se
tunnistaa laitteiden lataustarpeen automaattisesti. Prototyyppiversio ei osaa lopettaa latausta akun täytyttyä, mutta tämä ominaisuus lisätään tuleviin tuotantomalleihin.
- Demoversiossa laite pitää asettaa tiettyyn
kohtaan pöytälevylle, mutta lopullisessa versiossa ladattava laite voi olla missä tahansa
kohdassa, Itkonen selvittää.
Pöytä toimii verkko- tai akkuvirralla. Lähitulevaisuudessa sen energiatehoa on tarkoitus
kasvattaa siten, että pöydän päällä voisi la-
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data kannettavan tietokoneen. Prototyyppiversion pienellä akulla on saatu virtaa 70
tunniksi.
Alkuvaiheessa pöytää on tarkoitus tarjota
toimistokäyttöön.
- Siellä tarve on suurin. Monet huonekaluvalmistajat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa.
Itkosen suunnittelema pöytä on ensimmäinen laitteiden lataamisen ja huonekalun yhdistävä tuote. Samaa tekniikkaa on käytetty
aikaisemmin erillisissä latauslevyissä.
- Aika ei ole ollut kypsä tällaisen tuotteen tekemiseen. Langaton lataaminen on kehittynyt lyhyessä ajassa. Sille on tarvetta, koska
ihmisillä on nykyisin mukanaan monia erilaisia latureita.
Kilpailija on ilmestynyt vasta lähiaikoina. Yhdysvalloissa kehitetään vastaavanlaista pöytää. Siksi Itkosella on kiire saada omansa
markkinoille.
Hanketta rahoittavat tällä hetkellä Tekes,
TKK ja Keksintösäätiö. Yksityisiä sijoittajia ei
ole vielä mukana.
Itkonen on nimetty pöydän kehitystyötä varten perustettavan yrityksen toimitusjohtajaksi.
Suomi kakkosena laajakaistan levinneisyydessä (Digitoday 20.3.2008)
Suomi on heti Tanskan jälkeen EU:n johtava
laajakaistamaa, Euroopan komissio arvioi.
Suomen ongelmana on perinteisten suurten
teleyritysten hallitseva asema.
Suomessa laajakaistan levinneisyys on 34,6
prosenttia, kun Tanskassa 35,6 prosenttia
kotitalouksista omistaa laajakaistayhteyden.
Näillä luvuilla kuulutaan itse asiassa koko
maailman kärkijoukkoon.
Suomessa laajakaistan kasvuvauhti on nopeinta koko EU:ssa, vuorossaan kolmastoista
Progress Report on the Single Telecoms
Market -raportti kertoo.
Suomen ongelmaksi raportissa mainitaan perinteisten suurten teleyritysten hallitseva
asema, minkä vuoksi kiinteän laajakaistan
saa monin paikoin edelleen vain yhdeltä palveluntarjoajalta.
Samalla vaihtoehto-operaattorit, jotka aikovat käyttää palveluissaan hallitsevien operaattorien verkkoja, huomaavat lankaliittymien vähenevän mobiiliyhteyksien tieltä.
Suomessa puheluhinnat ovat Euroopan alhaisimpien joukossa, mutta liittymähinnat
ovat nousussa harvimmin asutuilla alueilla.
Mobiilipenetraatio on Suomessa yli 108 prosenttia, mikä on komission mukaan lähellä
EU:n keskiarvoa.
Euroopan komissio tahtoo nostaa laajakaistan levinneisyyden koko EU:n alueella 30
prosenttiin vuonna 2010 nykyisestä 20 prosentista. Kahdeksan EU:n jäsenmaata ovat
edellä USA:ta laajakaistan käytössä, ja nämä
maat ovat Suomen ja Tanskan lisäksi Hollanti, Ruotsi, Iso-Britannia, Belgia, Luxemburg
ja Ranska.
Tietoliikennekomissaari Viviane Reding korostaa, että vielä on paljon tehtävää. Euroopasta uupuu vielä houkutteleva kokonaismarkkina yrityksille ja palveluille, joten sääntelyllisten raja-aitojen kaatamiseen on paneuduttava entistä intensiivisemmin, hän
katsoo.

Laajakaistan levinneisyys muissa välimeren
alueen maissa:
Kypros
19,0 %
Espanja
18,3 %
Italia
17,0 %
Malta
17,0 %
Portugali
16,1 %
Kreikka
9,0 %
Amerikkalainen terveyspalvelu voitti suomalaisen mobiilikisan Piilaaksossa

(Taloussanomat 20.3.2008)

Suomalaiset palkitsivat terveydenhuoltoon
liittyvää mobiiliteknologiaa Piilaaksossa. Yhdysvaltalainen MedApps valittiin Mobile
Rules! -kilpailun voittajaksi. Kisassa oli mukana 144 yritystä. Kymmenen finalistin joukossa oli kaksi suomalaista.
Yhdysvaltalainen terveydenhuoltoon liittyvää
mobiiliteknologiaa kehittävä MedApps palkittiin keskiviikkoiltana San Josessa Mobile Rules!- liiketoimintasuunnitelmakilpailun voittajana.
Mobile Rules! -kilpailuun ilmoittautui mukaan
yhteensä 144 yritystä, joista it-alan yrittäjistä ja sijoittajista koostuva raati valitsi finaaliin kymmenen kiinnostavinta ehdotusta.
Palkintojenjakotilaisuuteen osallistui noin
300 vaikuttajaa Piilaaksosta.
MedApps sai kiitosta erityisesti vahvasta johtotiimistä, markkinatuntemuksesta sekä vahvasta liiketoiminnan kehittämisen osaamisesta. Tuomaristo näki, että MedApps Remote
Monitoring Systemin markkinapotentiaali on
suuri ja kyseessä on tulevaisuudessa vahvasti kasvava markkina.
Piilaakson riskirahoittajista, huippuyrityksistä
ja mobiilialan ammattilaisista koostuvan tuomariston mukaan MedApps Mobile Wireless
Health Monitoring System tarjoaa kroonista
sairautta, kuten astmaa tai diabetesta, sairastaville mahdollisuuden välittää sairauteen
liittyviä seurattavia arvoja mobiilisti, esimerkiksi terveydenhuoltopalveluja tarjoavaan tahoon. MedAppsin mobiiliratkaisu vapauttaa
kroonisesti sairastavat aktiivisempaan elämään.
Kilpailun kakkoseksi sijoittuivat tasavertaisesti yhdysvaltalainen BuzzD sekä The Mobile Transaction Network.
Suomalaisista kymmenen finalistin joukkoon
pääsivät Heeb-o ja Wishfi.
Heeb-on kehittämän sosiaalisen viestinnän
ratkaisun tavoitteena on tehdä mobiilikommunikoinnista henkilökohtaisempaa ja hauskempaa. Wishfin ratkaisu mahdollistaa aikaan, paikkaan ja käyttäjäryhmään räätälöidyn mainonnan, joka parantaa mainosten
taloudellista vaikuttavuutta.
Mobile Rules! -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007 Suomen Piilaakson
innovaatiokeskuksen FinNoden toiminnan
käynnistymisen yhteydessä.
FinNoden ja Finpron Piilaakson-toimintojen
johtaja Pekka Pärnäsen mukaan innovaatiokeskus on kilpailun ja siihen liittyvien tapahtumien avulla pystynyt vakiinnuttamaan asemansa Piilaaksossa suomalaisyritysten kannalta merkittävien pelureiden keskuudessa.
- Olemme tyytyväisiä, että FinNoden kehittämä konsepti on noussut yhdeksi merkittäväksi globaaliksi mobiilikilpailuksi ja että Nokia on yhä vahvemmin mukana. Finaalissa
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oli loistavia yrityksiä ja tuomaristossa alan
johtavia asiantuntijoita. Tämä osoittaa, että
FinNode on mukana mobiilin internetin kärkikastissa ja samalla edistämässä suomalaisen
teknologian mahdollisuuksia kansainvälisessä kilpailussa, Pärnänen toteaa tiedotteen
mukaan.
Pärnäsen mukaan FinNoden kilpailun puitteissa rakentama ekosysteemi kasvaa ja
vahvistuu, ja tätä kautta suomalaisille yrityksille avautuu mahdollisuuksia kansainväliseen yhteistyöhön potentiaalisten asiakkaiden, maailmanluokan huippuyritysten sekä
kovan luokan rahoittajien kanssa.
Suomalaispeliä ohjataan silmällä

(Digitoday 17.4.2008)

TKK:lla kehitetyssä pelissä kokeillaan, miten
ihmisen ja tietokoneen välinen kommunikaatio sujuu silmää apuna käyttäen.
Teknillisen korkeakoulun tietoliikenneohjelmistojen ja multimedian laboratoriossa kehitetty Invisible Eni on siitä erikoinen peli, että
sitä ohjataan pelkästään silmällä.
Inger Ekmanin, Antti Poikolan ja Meeri Mäkäräisen kehittämässä pelissä ohjataan perhosia juomaan mettä taikakukista. Pelaajahahmoa ohjataan katsomalla siihen kohtaan,
mihin hänen halutaan liikkuvan ja hirviöitä
paetaan sulkemalla silmä.
Varsinainen kikka on kuitenkin siinä, että kukat houkutellaan avautumaan perhosille laajentamalla pupillia. Se ei onnistu suoraan
tahdonalaisilla lihaksilla, vaan pelaajan täytyy suggeroida itsensä kokemaan voimakkaita tunteita tai pohtimaan vaikeita ongelmia,
jolloin pupilli laajenee.
YLE:n Uudet palvelut palkittiin

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)
YLE:n internet-tuotannosta vastaava Uudet
palvelut on palkittu digitaalisen median
Grand One-kilpailun Grand Prix'llä. Palkintoperusteluissa korostettiin YLE Uusien palveluiden merkittävää muutosvaikutusta koko
digitaaliseen mediaan ja kansalaisten uudistuviin mediatapoihin.
Lisäksi YLE Uusien palvelujen netti-tv ja –radio YLE Areena palkittiin parhaana Businessto-customer-palveluna eli kuluttajalle suunnattuna palveluna. Joulukuussa 2007 uudistettu yle.fi-etusivu sai kunniamaininnan infodesignista, jossa arvioitiin mm. ulkoasun selkeyttä.
Grand Prix -voittaja YLE Uudet palvelut vastaa YLEn palveluista internetissä ja mobiilissa. Osasto toimittaa yle.fi-etusivun ja YLE
Areenan lisäksi mm. mediahistoriaan keskittyvää Elävä arkisto-nettipalvelua ja tekstitv:tä.
Grand One on Suomen suurin digitaalisen
median kilpailu. Palkintoraati koostuu digimedia-alan ammattilaisista. Kilpailun järjestävät Markkinointi & Mainonta -lehti ja RE:
Media Oy, joka julkaisee alan verkkolehteä
www.rekaksois.com.
Yhteisötelevisio M2HZ aloittaa lähetykset

(Suomen Sillaan Uutisviikko 16/2008)

Yhteisölliseksi kaupunkitelevisioksi itseään
kuvaileva M2HZ aloittaa lähetykset 23. huh-
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tikuuta. M2HZ:n ohjelmat ovat nähtävissä
pääkaupunkiseudulla Welhon kaapelitalouksissa Dina-kanavalla sekä internetissä osoitteessa www.m2hz.net.
Kansalaisjärjestöjen, taiteilijoiden, opiskelijoiden ja kaupunginosa-aktiivien tuottamaa
ohjelmaa lähetetään 1-3 tuntia kerrallaan
keskiviikkoiltaisin ja uusintana sunnuntaisin.
Uusi televisiokanava tarjoaa katsojille kevään aikana mm. maahanmuuttajien ja seksuaalivähemmistöjen tuottamia ohjelmia,
mediakriittistä keskustelua sekä Helsingin tapahtumien esittelyä. M2HZ:n toimintaa koordinoi Uudenmaan liiton rahoittama uuden
mediakulttuurin keskus m-cult.
Suomesta etsitään astronautteja
Suomalaisilla on ensimmäistä kertaa mahdollisuus päästä astronautiksi ja osallistua
vaikka kuulennolle.
Uusia kykyjä astronauttiryhmään etsii Euroopan avaruusjärjestö ESA. Se pitää tällä viikolla astronauttihausta tiedotustilaisuuksia
ympäri Eurooppaa. Varsinainen haku alkaa
19. toukokuuta.
Suomalaisilla avautuu nyt ensimmäistä kertaa mahdollisuus päästä avaruuslentäjäksi.
ESA:n edellinen hakukierros oli 80-luvulla.
Suomi tuli ESA:n jäseneksi 90-luvulla.
Suomen ESA-yhteistyöstä vastaava Tekes ei
kuitenkaan pidä tiedotustilaisuutta astronauttihausta. Miehitetyt avaruuslennot eivät
kuulu Tekesin avaruusohjelmaan.
– Suomi painottaa enemmän teknologista
osaamista, pienellä budjetilla ei voida kaikkea toteuttaa, Tekesin avaruusyksikön johtaja Kimmo Kanto perustelee.
Suomen osuus ESA:n miljardin euron budjetista on 0,6 prosenttia. Osallistuminen miehitetylle lennoille saisi Tekesin budjetin sekaisin. Yksittäisen avaruusaluksen laukaiseminen maksaa jo kymmeniä miljoonia euroja.
Kanto ei pidä suomalaisen valintaa kovin todennäköisenä. ESA aikoo kouluttaa korkeintaan kymmenen uutta avaruuslentäjää. Edellisellä kierroksella ESA sai 20 000–30 000
hakemusta.
Eurooppalaisten astronauttien tarvetta lisää
nykyisten avaruuslentäjien ikääntyminen.
Avaruusryhmään kuuluu alle kymmenen lentäjää.
Maailmalla myös arvostetaan entistä enemmän eurooppalaista avaruusosaamista. Euroopalla ei ole omia avaruusaluksia, vaan
eurooppalaiset ovat osallistuneet amerikkalaisten ja venäläisten avaruuslentoihin.
Avaruudessa eurooppalaiset ovat kunnostautuneet Columbus-tutkimuslaboratoriossa, joka toimii kansainvälisen avaruusaseman yhteydessä. Eurooppalainen avaruusosaaminen
näkyy myös uusissa ATV-huoltoaluksissa,
jotka hoitavat avaruuden rahti- ja roskaliikennettä.
Uusia kykyjä Euroopan astronauttiryhmä tarvitsee lentoihin kansainväliselle avaruusasemalle ja myös tuleviin kuulentoihin.
Google puhuu suomi!

(Taloussanomat 9.5.2008)
Hakukoneyhtiö Google on kaikessa hiljaisuudessa lisännyt käännöskoneeseensa suomen
kielen.

Hakukoneyhtiö Googlen beta-vaiheessa olevan Kääntäjä-palvelun kielivalintoihin on lisätty suomen kieli.
Vierasta kieltä käyttävien verkkosivujen ja
tekstien kääntämiseen tarkoitettu palvelu
osaa kääntää suomen kieltä 23 kielelle. Myös
vieraiden kielten suomentaminen onnistuu –
ainakin teoriassa.
Googlen käännöspalvelun suomi on ymmärrettävää mutta alkeellista. Monimutkaisemmat lauserakenteet, harvinaisemmat sanaparit ja yhdyssanat tuottavat Googlelle vaikeuksia.
Näin Google suomentaa esimerkiksi englanninkielisen ohjesivustonsa määritelmän automaattisesta kääntämisestä: "Se on käännös
tuotettu state-of-the-art technology, ilman
väliintuloa ihmisten kääntäjiä. Automaattinen kääntäminen on myös usein nimitystä
machine translation."
Myös tämän jutun otsikko on Googlen kääntämä. Google speaks Finnish! Google puhuu
suomi!
http://translate.google.fi/translate_t

Ahtisaarelle Unescon rauhanpalkinto

MUUT UUTISET

(Suomen Sillan Uutisviikko 17/2008)

Suosikin ex-päätoimittaja Jyrki Hämäläinen
on kuollut (Helsingin Sanomat 18.3.2008)
Kevyen musiikin pitkäaikainen vaikuttaja ja
Suosikki-lehden entinen päätoimittaja Jyrki
Hämäläinen on kuollut. Hän kuoli äkillisesti
kotonaan Espoon Haukilahdessa tiistaina iltapäivällä.
Hämäläinen oli aiemmin kertonut kärsineensä voimakkaasta eläkkeelle jäämisen jälkeisestä stressistä. Hän oli äskettäin sairaalahoidossa jonkin aikaa.
Hämäläinen oli kuollessaan 65-vuotias. Hän
oli syntynyt Tampereella 27. heinäkuuta
1942.
Jyrki Hämäläinen toimi Suosikki-lehden päätoimittajana vuosina 1968–2002 ja sitä ennen lehden toimittajana.
Hämäläinen tutustui kansainvälisiin pop- ja
rockmusiikin edustajiin paitsi kotimaassa,
myös eri puolilla maailmaa.
Hän kirjoitti myös kahdeksan kirjaa, muun
muassa lehtimoguli Urpo Lahtisen, tangolegenda Olavi Virran ja viihdetaiteilija Ilkka
"Danny" Lipsasen elämäkerrat.
Ensimmäinen teos Beatles ja heidän maailmansa ilmestyi vuonna 1969. Sitä seurasi
Tähtien tuska ja kimallus, tie, totuus ja elämöinti vuosilta 1959–1993. Kirja ilmestyi
1993. 1990-luvulla ilmestyivät myös Neitsytöljy ja Hopeinen kuu.
Tällä vuosituhannella julkaistiin Seikkailija,
tämän maailman kovilta kaduilta tähtien
suosikiksi (2003), Lehtikeisari, Urpo Lahtisen
orjantappurakruunu (2004), Tangokuningas
Olavi Virta, mestari särkyneen toiveen kadulta (2005) ja viimeisenä Iso D (2006).
Hämäläinen toimi myös kolumnistina, showpromoottorina, juontajana ja ohjelmiston
tuottajana.
Hän aloitti uransa julkisuudessa jo nuorena,
kun hän juonsi Ohimennen-ohjelmaa Markku
Veijalaisen kanssa. Hän esiintyi 1960-luvulla
neljässä tv-sarjassa.
Toimittajanuransa hän aloitti freelancerina
vuonna 1963, jolloin hän pääsi Suosikin
avustajaksi.
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(Suomen Sillan Uutisviikko 20/2008)
Presidentti Martti Ahtisaarelle on myönnetty
Unescon aloitteesta perustettu Felix Houphuet-Boigny -rauhanpalkinto. Ahtisaari saa
palkinnon elämäntyöstään maailmanrauhan
hyväksi, totesi palkintolautakunnan puheenjohtaja Henry Kissinger, Yhdysvaltojen entinen ulkoministeri.
Unesco kertoi palkinnosta nettitiedotteessaan perjantaina.
YK:n kasvatus- tiede ja kulttuurijärjestö
Unesco perusti palkinnon 1989. Se myönnetään ihmisille, jotka ovat merkittävästi edistäneet, pyrkineet ja säilyttäneet rauhaa YK:n
peruskirjan ja Unescon ohjelman mukaisesti.
Aiemmin palkinnon ovat saaneet mm. EteläAfrikan ensimmäinen musta presidentti Nelson Mandela ja Yhdysvaltojen entinen presidentti Jimmy Carter.
Felix Houphuet-Boigny oli Norsunluurannikon presidentti 1960–1993.
Ella ja Veeti suosituimmat nimet

Ella ja Veeti olivat viime vuonna syntyneiden
lasten suosituimmat etunimet. Ellaksi nimettiin 456 tyttöä ja Veetiksi 481 poikaa. Seuraavaksi suosituimmat tyttöjen etunimet olivat Emma, Aino, Anni ja Venla. Veetin jälkeen poikien suosituimmat etunimet olivat
Eetu, Aleksi, Elias ja Onni.
Kaikista tyttöjen nimistä viisi suosituinta olivat Maria, Emilia, Sofia, Olivia ja Aino.
Poikien suosituimmat olivat Juhani, Johannes, Matias, Mikael ja Olavi.
Ruotsinkielisten lasten etunimistä suosituimmat olivat Emma ja Anton. Emma-nimen sai
41 tyttöä, ja Antoniksi nimettiin 42 poikaa.
Viime vuonna sai nimen 60 503 lasta.
Al Jazeeran Suomi-videossa puidaan Jokelan
tragediaa (Helsingin Sanomat 2.4.2008)
Televisiokanava Al Jazeeran Suomesta kertova uutisvideo on valmistunut. Maailman suurin arabiankielinen tv-kanava kävi helmikuussa Suomessa tekemässä ohjelmaa siitä,
miten Jokelan koulun tragedia vaikutti suomalaiseen koulumaailmaan ja yhteiskuntaan.
Kolmihenkinen ryhmä tutustui muun muassa
kouluihin Espoossa ja Vantaalla sekä poikkesi Suomussalmella jahtaamassa susia.
Runsaat kolme minuuttia kestävä uutisvideo
alkaa vierailulla alakoulun musiikkitunnille.
Videolla on kuvia Jokelasta surmapäivänä
sekä ampuja Pekka-Eric Auvisen nettivideoista.
Lisäksi Al Jazeera haastattelee suomalaisia
koululaisia, toimittajaa ja psykologia.
Vastavalmistuneen videon voi nyt käydä katsomassa videopalvelu YouTubessa, josta
lopputulos löytyy otsikolla "Finland still reeling after Jokela schooting".
www.youtube.com/watch?v=KAsvWZZ6IFo
Finnairin uusien reittien pelätään tuovan laittomia maahanmuuttajia

(Suomen Sillan Uutisviikko 21/2008)

YLE Uutisten mukaan viranomaiset epäilevät, että laittomien maahantulijoiden määrä
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Aasiasta kasvaa, kun Finnair aloittaa suorat
lennot Etelä-Koreaan kesäkuun alussa. Rajavartiolaitos lähtee kouluttamaan lentokenttähenkilöstöä Souliin, jotta laittomat maahantulijat saataisiin kiinni jo lähtömaassa.
Rajavartiolaitos on saanut juuri valmiiksi rikostutkinnan, jossa epäiltiin laittoman maahantulon järjestämistä. Kahta kiinalaista yritettiin kuljettaa Suomen kautta Keski-Eurooppaan.
Laittoman maahantulon yritykset Suomeen
ja Suomen kautta muualle Eurooppaan ovat
lisääntyneet sitä mukaa, kun Helsingistä on
alettu lentää suoria lentoja Aasiaan.
Yle Areenan ohjelmia siirretään tv-maksun
piiriin kesällä (Helsingin Sanomat 5.3.2008)
Viestintäviraston mukaan osa Yleisradion
nettisivujen palveluista siirtyy kesällä tvmaksun piiriin.
Johtaja Anssi Laakso Viestintävirastosta kertoo, että osa Yle Areenassa näkyvistä tv-ohjelmista edellyttää tulevaisuudessa tv-luvan
maksamista. Ohjelmien katsominen vaatisi
käyttäjän kirjautumisen sisään palveluun,
mihin tarvittaisiin tv-luvan numero.
Laakson mukaan tavoitteena on, että uudistunut palvelu otettaisiin käyttöön jo kesäkuun alussa.
Suomi nappasi EU-palkinnon Galactor-pelillä

(Digitoday 10.3.2008)

Suomi on saanut EU:n kuluttajapalkinnon
verkkopelistä, jolla opetetaan nuorille kuluttajille verkkokauppaan liittyviä oikeuksia ja
vastuuta.
Komissaari Meglena Kuneva kaikkien aikojen
ensimmäisen kuluttajapalkinnon maanantaina. Tilaisuus liittyy 15. maaliskuuta vietettävään Euroopan kuluttajapäivään.
Vaikka nuoret ovat taitavia käyttämään uutta tekniikkaa ja käyttävät monipuolisesti internetiä ja mobiililaitteita, se ei tarkoita, että
heidän kuluttajataitonsa olisivat kehittyneet.
Kuluttajaviraston mukaan nuorilta puuttuu
kokemusta ja tietoa kuluttajan oikeuksista ja
velvollisuuksista, joita liittyy sopimusten tekemiseen, maksamiseen, kustannusten ja sitoumusten hahmottamiseen, riskien arviointiin, reklamaatioiden tekemiseen sekä kaupallisen viestinnän ja harhaanjohtavan mainonnan tunnistamiseen.
Näitä taitoja on mahdollista harjoitella Galactor-pelillä, joka on pyritty tekemään myös
pelillisesti kiinnostavaksi. Pelin on suunnitellut Kuluttajavirasto yhdessä Valvebrandingyhtiön kanssa.
Kuluttajavirasto on tuottanut pelistä suomen-, suomenruotsin- ja englanninkieliset
versiot.
Peli toteutettiin pohjoismaisena yhteistyönä,
ja Ruotsin, Tanskan ja Islannin kuluttajaviranomaiset ovat tehneet siitä omat lokalisoidut versionsa.
Peliin saatiin rahoitus Pohjoismaiden Ministerineuvostolta.
Myös muiden maiden on mahdollista tehdä
jatkossa peliin omia kieliversioitaan sopimalla asiasta Kuluttajaviraston kanssa. Pelistä
onkin parhaillaan tekeillä vironkielinen sovellus.

Peliä on markkinoitu suoraan nuorille muun
muassa MS-Messangerin kautta, mutta se on
Kuluttajaviraston mukaan ollut käyttökelpoinen myös kouluopetuksessa.
Junatunneli Helsingin ja Tallinnan välille taas
suunnitteille

(Helsingin Sanomat 28.3.2008)

Helsinki ja Tallinna käynnistävät suunnittelutyön merenalaisen rautatietunnelin rakentamiseksi kaupunkien välille.
Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen ja
Tallinnan kaupunginjohtaja Edgar Savisaar
allekirjoittivat perjantaina asiaa koskevan
aiesopimuksen. Asiasta kertoi Yle Uutiset.
Kaupunginjohtajat sopivat, että sekä Helsinki
että Tallinna anovat toukokuussa EU:lta rahaa alustavia tutkimuksia varten. Tutkimusprojektin kustannuksiksi arvioidaan noin
500.000–800.000 euroa. Kumpikin kaupunki
on valmis sijoittamaan projektiin 100 000
euroa.
Helsinki ja Tallinna muodostavat Yle uutisten
mukaan apulaiskaupunginjohtajien vetämän,
erikoisasiantuntijoista koostuvan työryhmän,
joka kokoontuu Helsingissä jo ensi kuun
alussa.
Merenalaisen rautatieyhteyden ajankohtaisuutta perustellaan Rail Baltica -käytävää kehitettäessä.
Junatunnelia kaavailtiin kaupunkien välille jo
toistakymmentä vuotta sitten. Hanke on
toistaiseksi kuitenkin kaatunut kalleuteen.
Välillä tunnelin tilalle on mietitty myös junalauttaa.
Oululla väestönkasvun pohjoismainen ennätys (Helsingin Sanomat 24.3.2008)
Oulu teki väestönkasvullaan kymmenen viime vuoden aikana vähintään Pohjoismaiden
ennätyksen. Oulun seutu kasvoi peräti kolmanneksen ja jätti seuraavaksi sijoittuneet
Tukholman ja Malmön alueet kauas taakseen.
Oulun lisäksi suomalaisista kasvukeskuksista
Tampere ja Helsinki ovat kymmenen eniten
kasvaneen pohjoismaisen kaupunkiseudun
joukossa.
"Rajuin kasvu osui vuosituhannen vaihteeseen. Meille syntyi hirmuinen määrä työpaikkoja ja niiden perässä muutti porukkaa –
nuoria, jotka perustivat perheen ja rakensivat omakotitalon", tutkimuspäällikkö Timo
Mäkitalo Oulun kaupungista kuvailee.
Voimakkaimmin Oulun seudun kunnista kasvoi Oulun eteläpuolella sijaitseva Liminka,
peräti kahdeksan prosentin vuositahtiin. Selitys on uusi moottoritie, jota pitkin Limingan
lähiöistä pääsee nopeasti töihin Ouluun.
Väestöennusteet lupaavat saman ennätysmäisen suunnan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Oulun seudun nykyisen väkimäärän,
210.000, arvioidaan kasvavan 240.000:een
kymmenessä vuodessa.
Oulun seutu poikkeaa muista kaupunkiseuduista nuoren ikärakenteen vuoksi. Lapsia
syntyy paljon.
Kun pääkaupunkiseudun kasvua rajoittaa
asunto- ja tonttipula sekä huima hintataso,
Oulun seudulla asiat ovat toisin.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kunnat ovat kaavoittaneet omakotialueita
kysyntää vastaavaan tahtiin, mikä on pitänyt
hinnat kurissa myös yksityisillä markkinoilla.
Pelkästään Oulun kaupunki tarjoaa rakentajille vuosittain noin 250 omakotitonttia.
Muuttajat pääsevät toivomaansa asuntoon
helposti ja kohtuulliseen hintaan.
Pelkkiä korkeasti koulutettuja, menestyviä
lapsiperheitä Oulun todellisuus ei kuitenkaan
ole.
Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on vaikea ongelma. Viidennes oululaisista työttömistä on
alle 25-vuotiaita, eikä valtaosalla heistä ole
mitään ammatillista tutkintoa.
Vaikeudet heijastuvat lastensuojeluun: kiireellisten huostaanottojen määrä on ollut
kasvussa.
Amerikkalainen televisiokanava kehuu Helsingin yöelämää

(Helsingin Sanomat 5.3.2008)

Yksi Yhdysvaltojen suurista, valtakunnallisista televisioyhtiöistä ABC on tehnyt nettisivuilleen pitkän selostuksen Helsingin yöelämästä. ABC:n toimittaja Jerry Shriver on
kiertänyt Helsingin keskustan baareja ja yökerhoja, joista hän antaa kiittäviä arvioita.
Kylmän Suomen yöelämään kuuluu hänen
mielestään kuumia baareja, joita voi verrata
Tukholman ravintolaelämään. Shriver luettelee pitkässä jutussaan toistakymmentä Helsingin keskustan baaria ja yökerhoa Studio
51:stä, Icebariin ja Jenni Dahlman-Räikkösen Bläk-klubiin.
Suomessa vuodenvaihteessa 5.300.484 asukasta (Helsingin Sanomat 11.3.2008)
Suomen asukasmäärä kasvoi viime vuonna
lähes 24 000 henkilöllä. Virallinen asukasluku oli vuodenvaihteessa 5 300 484.
Asukasmäärältään Suomen viisi suurinta
kaupunkia ovat Helsinki, Espoo, Tampere,
Vantaa ja Turku. Pääkaupunkiseudun eli Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan yhteinen asukasluku ylitti viime vuonna miljoonan rajan. Rajapyykki ylittyi noin 7.000 henkilöllä.
Ulkomaan kansalaisia Suomessa asui vuodenvaihteessa 133.000.
Viralliset asukaslukutilastot perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin.
Himangan kultaesiintymä on merkittävä

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)

Himangan Hirsikankaan kultaesiintymä on
osoittautunut erittäin merkittäväksi. Esiintymästä on nykytiedon mukaan irrotettavissa
jopa 4 000 kilon kultakappale.
Vuodenvaihteessa esiintymän valtausoikeudet ostanut kanadalaisyhtiö Belvedere Resources Finland on luonnehtinut esiintymää
ehkä merkittävimmäksi kultalöydöksi Suomessa kymmenen viime vuoden aikana.
Hirsikankaan löydös sisältyy Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) päättyneeseen kultavarojen kartoittamishankkeeseen Väli-Suomessa. GTK jatkaa tutkimuksia eteläisessä
Suomessa, jolloin työt keskitetään mm. Seinäjoen ja Ilmajoen sekä Himangan ja Kannuksen alueille.
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Jokainen voi ehdottaa postimerkin aihetta
internetissä (Digitoday 4.3.2008)

Viiden euron auto vuokralle Helsingissä

Suomessa jokainen voi ehdottaa postimerkkiaihetta. Tarvitaan ainoastaan vapaamuotoinen kirjallinen esitys, jollaisen voi nyt tehdä internetissäkin, kertoo Itella.
Oman ehdotuksen tekeminen onnistuu osoitteessa www.posti.fi/postimerkki. Sivulla voi
kertoa, mitä aihetta ehdottaa ja miksi juuri
se aihe pitäisi tulla ikuistetuksi postimerkkiin.
- Saamme vuosittain noin 50 postimerkkiehdotusta, ja niistä suurin osa tulee juhlavuosiin valmistautuvilta yhteisöiltä. Sähköisellä
lomakkeella haluamme helpottaa esitysten
tekoa ja kannustaa niin yhteisöjä kuin yksityishenkilöitäkin postimerkkiesitysten tekoon, kertoo Postimerkkikeskuksen johtaja
Markku Penttinen.
- Olemme iloisia kaikista ehdotuksista. Postimerkkiesityksethän kertovat meille varsin
selkeästi, millaisia postimerkkejä suomalaiset
haluavat meidän julkaisevan.
Itellan mukaan jokainen ehdotus käydään
läpi. Päätöksen julkaisemisesta tekee yhtiön
asettama Postimerkkitoimikunta, jossa on
sekä talon omaa väkeä että ulkopuolisia.
- Teemme postimerkkejä kaikille suomalaisille, ja niinpä aiheen tullakseen hyväksytyksi
tulisi kiinnostaa mahdollisimman monia suomalaisia. Tapahtumalta edellytämme yleensä
täysiä satoja vuosia. Puoluepoliittisia postimerkkejä emme julkaise. Jos jostain aiheesta on lähihistoriassa jo julkaistu postimerkki,
on perustelujen oltava painavia, jotta se
pääsisi heti uudestaan postimerkkiin, Penttinen toteaa.
Postimerkkiesitykset Postimerkkikeskus toivoo saavansa noin kaksi vuotta ennen postimerkin ajateltua ilmestymisajankohtaa.
Postimerkkien suunnittelusta ja painattamisesta vastaa Itellan Viestinvälitys-liiketoimintaryhmään kuuluva Postimerkkikeskus. Se
hoitaa myös postimerkkien varastoinnin ja
jakelun myyntipisteisiin. Lisäksi se myy postimerkkejä ja erilaisia postimerkkituotteita
toimien postimyyntiyrityksen tavoin.
Viime vuonna ilmestyi 53 erilaista postimerkkiä 25 julkaisussa. Postimerkkejä painettiin
kaiken kaikkiaan 196,6 miljoonaa kappaletta.

Helsinkiin ilman autoa saapuva matkaaja voi
jatkossa vuokrata auton päiväksi viidellä eurolla heti rautatieasemalta. Kaupunkiajoon
sopiva pieni Smart-auto on vaihtoehto myös
autottomalle kaupunkilaiselle.
O2 Median toimitusjohtajan Ilkka Tiaisen
Saksasta tuomalla konseptilla halutaan herätellä ihmisiä miettimään omaa autonkäyttöään.
Viiden euron vuokralla ei kustannuksia kateta, vaan rahoitus tulee mainoksista, joilla autot on vuorattu.
Nyt autoja on 16. Tavoitteena on, että kesään mennessä rautatieaseman parkkihallissa olisi vuokrattavana 20 - 25 Smartia.

Suomi voitti Italian pizzakilpailussa

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)
Suomi on saanut tunnustusta kansainvälisessä pizzakilpailussa. New Yorkissa järjestettyyn The America´s Plate International Pizza
Competition -kilpailuun osallistuivat joukkueet Suomesta, Italiasta, Kiinasta, Yhdysvalloista ja Australiasta.
Kilpailu järjestettiin maanantaina neljännen
kerran. Voiton vei vaasalais-turkulainen pizzayrittäjäkaksikko Jarmo Valtari ja Pertti
Laitinen.
Raati arvosteli pizzojen reseptin, raaka-aineet, ulkonäön ja maun. Voittajapizza oli
tehty Lappi-teemalla. Pizzan perustana oli
kuitupizzapulla, ja sen täytteenä oli lämminsavuporoa, suppilovahveroita ja punasipulia.
Tuomaristo antoi voittajapizzalle 307 pistettä. Toiseksi tulleet italialaiset saivat 270 pistettä.

(Suomen Sillan Uutisviikko 11/2008)

Yleislakko lamautti Kreikan

(Helsingin Sanomat 19.3.2008)
Miljoonat työntekijät osallistuivat keskiviikkona Kreikassa vuorokauden mittaiseen lakkoon, jolla vastustettiin hallituksen eläkeuudistusta.
Lakko sulki kouluja, pankkeja ja ministeriöitä
ja lamautti liikenteen. Kymmeniä lentoja jäi
lentämättä tai myöhästyi, ja laivoja jäi satamiin.
Tuhannet ihmiset marssivat Ateenan keskustassa hakaten rumpuja ja huutaen uudistuksen vastaisia iskulauseita. Protestoijien mukaan lakiesitys heikentää eläke-etuisuuksia.
Poliisi käytti kyynelkaasua hajottaakseen pienen mielenosoittajien ryhmän, joka heitti
polttopullon parlamenttirakennuksen edustalle.
Eläke- ja sosiaaliturvaa koskeva uudistus
menee torstaina parlamentin viimeiseen käsittelyyn.
Hallituspuolueiden jokaisen eli 151 parlamenttiedustajan tuki on välttämätön, jotta
laki voidaan hyväksyä 300-paikkaisessa parlamentissa.
Hallitus lupasi syksyllä olla heikentämättä
eläke-etuisuuksia. Ammattiliittojen mukaan
pääministeri Kostas Karamanlis onkin pettänyt lupauksensa.
Eläkeuudistus koskee paljolti naisia ja erityisesti työssäkäyviä äitejä, jotka tähän asti
ovat voineet jäädä eläkkeelle aiemmin ja
jossain tapauksissa täysin eläke-etuuksin.
Uudistus myös tarjoaa porkkanoita pidempään työssä jatkaville ja poistaa monia erityiseläkkeitä.
Kreikka on yksi monista EU-maista, joita uhkaa eläkekriisi vanhenevan väestön takia.
Asiantuntijoiden mukaan maan eläkejärjestelmä romahtaa lähivuosina, jollei sitä uudisteta.
Kreikan pisin tietunneli avataan liikenteelle

(Naftemporiki.gr 26.3.2008)

Huhtikuussa avataan liikenteelle Kreikan, tällä hetkellä, pisin maantietunneli. Sen pituus
on 4,8 kilometriä ja sen teko kesti seitsemän
vuotta.
Tunneli on osa Egnatia-moottoritietä ja se
sijaitsee Driskossa Ioanninassa. Tunneli kulkee Mitsikeli vuoren läpi ja yhdistää Ioanninan ja Arahthou laakson.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Driskoun tunneli menettää Kreikan pisimmän
tunnelin ”tittelin”, kun muutaman kuukauden sisällä aletaan rakentamaan Tempin
tunnelia, jonka pituus tulee olemaan yhdeksän kilometriä. Tempin tunnelin arvioidaan
olevan valmis viidessä vuodessa.
Egnatia-moottoritiellä on tällä hetkellä 76
tunnelia. Tunnelien kustannus liikkuu 8.000
– 30.000 euron välillä per metri.
Kuiva Kypros aloitti veden säännöstelyn

(Helsingin Sanomat 24.3.2008)

Kypros aloitti maanantaina veden säännöstelyn ja valmisteli veden tuomista Kreikasta.
Saarivaltio kärsii kuivuudesta neljättä vuotta
peräkkäin.
Vesivarastojen kapasiteetista oli maanantaina täynnä vain runsaat 10 prosenttia, eivätkä merivedestä suolaa poistavat laitokset
pysty täyttämään kysyntää.
Nyt kotitaloudet saavat säännöstelyn vuoksi
verkostosta vettä kahdeksan tunnin ajan joka toinen päivä. Vastaavia rajoituksia ei ole
jouduttu tekemään sitten 1980-luvun.
Sateiden arvioidaan vähentyneen 20 prosentilla viimeksi kuluneiden 35 vuoden aikana,
ja syyksi oletetaan ilmastonmuutosta.
Ylikalastus uhkaa Välimeren tonnikaloja

(Taloussanomat 12.3.2008)

Tonnikalaa pyydystäviä aluksia on Välimerellä liikaa, arvio luonnonsuojelujärjestö WWF.
Välimerellä kalastusalusten pyydystyskyky
on lähes kaksi kertaa sovittuja kiintiöitä suurempi.
Jos kalastusta ei saada kuriin, WWF pelkää
sinievätonnikalan tulevaisuuden Välimerellä
olevan vaarassa. Järjestö arvioi, että noin
200 kalastusalusta pitäisi romuttaa pyynnin
saamiseksi kuriin.
Ruokapalsta
Valkosipulilla täytettyjä kyljyksiä
8 ohutta siivua sianlihaa tai kyljystä, joista
on poistettu luut.
1 kookas nippu persiljaa
2 valkosipulin kynttä
4 rkl jauhoja
suolaa, pippuria
2 rkl voita
1 dl olutta tai vettä
Persilja silputaan ja valkosipuli murskataan,
seos kaadetaan neljälle lihapalalle ja loput
neljä palaa niiden päälle. Lihat jauhotetaan,
maustetaan ja paistetaan nopeasti kullanruskeiksi. Neste lisätään ja lihoja paistetaan
miedolla lämmöllä kannellisessa padassa 3045 minuuttia.
Reneen pastakastike munakoisosta
2 keskikokoista munakoisoa
6 rkl oliiviöljyä
2 sipulia
4 kypsää tomaattia
suolaa ja mustapippuria
pieni nippu lehtikorianteria, vaihtoehdoksi
käy viherminttu
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Halkaise munakoisot pituussuunnassa ja ripottele leikkauspinnoille suolaa. Käännä suolatut pinnat alaspäin ja jätä puoleksi tunniksi
rauhaan niin munakoison kitkerä neste valuu
pois. Kuivaa keittiöpaperiin ja laita 180-asteiseen uuniin puoleksi tunniksi. Leikkaa munakoisot vajaan sentin paksuisiksi siivuiksi ja
paista siivut kuumalla pannulla oliiviöljyssä.
Nosta ne lautaselle. Paista silputtu sipuli ja
paloitellut tomaatit. Yhdistä kaikki ainekset,
rouhi päälle pippuria ja mausta suolalla. Lisää hienonnettu korianteri ja tarjoile sekoitus pastan kanssa. Jos haluat, voit tarjoilla
ruuan kanssa parmesan-lastuja tai –raastetta. Myös paahdetut ruisleivänsiivut sopivat
pöytään.
Sipulipaistos uusista sipuleista
2 - 3 nippua uusia sipuleita
vettä
(suolaa)
kermaa tai munamaitoa
1 dl tomaattikastiketta tai täysin kypsiä tomaatteja
1 tl meiramia, kirveliä tai persiljaa
juustoviipaleita
Sipulit kuoritaan, kiehautetaan ja ladotaan
voideltuun uunivuokaan. Kerma ja tomaattisose tai pehmeät, lohkotut tomaatit sekoitetaan. Maustetaan suolalla ja pippurilla sekä
maustevihanneksilla ja kaadetaan vuokaan
sipuleiden päälle. Peitetään juustoviipaleilla
ja paistetaan 225 asteessa, kunnes juusto
on sulanut ja paistos on kauniin ruskea.
Toimitus surffaili Internetissä
Liity Euroopan ympäristökeskuksen salaiseen
ekoagenttiryhmään ja auta pelastamaan planeettamme!
http://ecoagents.eea.europa.eu/
Tasavallan presidentin uusi sivusto tarjoaa
lapsille ja nuorille presidenttitietoutta.
Sivuilla kerrotaan presidentin työstä, presidentti-instituutiosta ja presidentistä itsestään
suomeksi ja ruotsiksi. Erityisesti kouluikäisille
suunnattu internetpalvelu sisältää vankan
tiedon lisäksi myös pelejä ja tehtäviä.
Sivut on avattu presidentti Tarja Halosen
aloitteesta. Visuaalisen ilmeen ja pelit on
suunnitellut
Laurea-ammattikorkeakoulun
mediakeskus Valo.
www.lastenpresidentti.fi
TVkaista tuo kaikki Suomen TV-ohjelmat
verkkoon. Katso mitä haluat, milloin haluat –
aina vain parasta ohjelmaa. YLE:n (TV1,
TV2, FST, Teema), Maikkarin (MTV3, Subtv)
ja Nelosen (Nelonen, Jim) koko tarjonta kahdelta edelliseltä viikolta heti saatavana hiiren
klikkauksella. Sinä määräät ohjelmien lähetysajan, lähetysajat eivät enää määrää sinua!
Palvelu vaatii rekisteröinnin ja vähintään 1
Mbps laajakaistayhteyden. Televisio-ohjelmien tallennus edellyttää maksettua tv-maksua
ja on sallittua vain yksityiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Tietokoneessa tulisi olla näyttö, äänikortti ja hiiri.
TVkaista toimii kaikkialla, myös ulkomailla!
www.tvkaista.fi

Star Wreck –porukan, Energia Productionsin,
seuraava elokuva, Iron Sky, on työn alla oleva suomalainen tieteiskomedia, jonka tuotantoa veivataan parhaillaan käyntiin isolla
megaveivillä.
Katso Iron Sky:n traileri
www.youtube.com/watch?v=4KEueJnsu80
Elokuvan kotisivut www.ironsky.net
www.karttakaaro.fi on maanmittauksen historiasta kertova uusi verkkosivusto, joka
avautui maanmittauksen juhlavuoden kunniaksi 17.3.
Erimenu-verkkopalvelu helpottaa ruoka-aineallergisten, keliaakikkojen ja muusta syystä
erityisruokavaliota noudattavien elämää.
http://erimenu.ee.tut.fi/
www.ilmainensanakirja.fi Maksuttomaan palveluun on koottu parillakymmenellä kielellä
386 eri sanastoa.
Sanakirjan kielet ovat englanti, espanja, hollanti, italia, latvia, liettua, norja, portugali,
puola, ranska, ruotsi, saksa, slovakki, suomi,
tanska, turkki, unkari, venäjä ja viro. Lisäksi
palvelusta löytyvät sanakirjat japanista ja kiinasta englantiin ja toisinpäin.
www.sanakirja.org on toinen ilmainen sanakirja, josta löytyy myös kreikankieli. Muita
tällä hetkellä tuettuja kieliä ovat bulgaria,
englanti, espanja, esperanto, hollanti, italia,
latina, latvia, liettua, norja, portugali, puola,
ranska, ruotsi, saksa, suomi, tanska, tsekki,
turkki, unkari, venäjä ja viro.
Polttava Kysymys -ilmastolakikampanja on
käynnistynyt ympäri Eurooppaa. Euroopan
laajuisena kampanja tunnetaan nimellä The
Big Ask, ja se yhdistää Maan ystävät 17 Euroopan maasta. Kunkin maan ilmastosta
huolissaan olevat kansalaiset vaativat hallitukseltaan laillisesti sitovia toimia päästöjen
vuosittaiseksi vähentämiseksi. Yhdessä kansalliset ryhmät vaativat EU:ta velvoittamaan
kaikki jäsenmaat leikkaamaan päästöjään
vuosittain.
Euroopan Maan ystävät ja Radioheadin
Thom Yorke julkaisivat Euroopanlaajuisen
kampanjan 27.2. Brysselissä.
Voit lähettää e-kortin oman vaalipiirisi kansanedustajalle, jossa pyydät ilmastolakia.
”Maan ystävät” toimittaa kortin perille ja halutessasi pitää sinut ajan tasalla kampanjasta ja toimintamahdollisuuksista.
Toimi nyt - maapallolla ei ole aikaa odottaa!
www.polttavakysymys.fi
Kuluttajaviraston verkkosivuilla on julkaistu
tietopaketti, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan yleisimmät huijausmuodot. Sivuston
kautta kuluttajat voivat myös kertoa viranomaisille kohtaamistaan huijaustapauksista.
www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/huijaukset/
Formulakuski Kimi Räikkösen kotisivut
www.kimiraikkonen.com
Helsingin lokkien kirkunaa ja muita pääkaupungin ääniä voi nyt kuunnella internetin välityksellä. Helsingin kaupunki on avannut äänimaisemasivuston, jossa on Helsingin luontoon, tapahtumiin, työhön, vapaa-aikaan ja
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liikenteeseen liittyviä ääniä. Jokaisen äänen
viereen on liitetty kuva ja taustatietoja.
www.hel2.fi/ymk/aanimaisemat/
Mingoville on flamingojen virtuaalikaupunki,
jossa lapset voivat opetella englantia Pinkeltonin flamingoperheen opastuksella. Verkkoopetusohjelma on kokonaan englanninkielinen, mutta yhtiön mukaan käyttö onnistuu
suomalaisilta aloittelijoiltakin.
www.mingoville.com/fi
Tee oma radioasema! Valitse artistit, joiden
musiikkia haluat kuunnella ja ei kun kaiuttimet kovalle. Valitettavasti palvelusta ei toistaiseksi löydy suomalaisia tai kreikkalaisia
artisteja. www.jango.com
Ulkosuomalaisen lomahoroskooppi
Laatinut Sipsu Italiasta
Oinas:
Joitakin lisätuloja tiedossa. Ei sijoituskannattavuutta kuitenkaan. Heinäkuun lopusta tiedossa aktiivista sosiaalista elämää.
Lomilta paluu sujuu hyvin, tulevan kauden
rakentamisen parissa.
Härkä:
Lomat lähimmäisten kanssa rakentavia, ja
muutenkin koko kesä näyttää hyvältä. Uusia
tuttavuuksia näyttää syntyvän helposti, ja
unelmointi
romantiikasta
jokapäiväistä.
Tuottava lomalta paluu työympyröissä.
Kaksoset:
Vilkas kesä taas tiedossa. Juhannuksen jälkeen kukkaron nyörit eivät näytä pitävän,
vaikka pikkulisää on tiedossa. Uusi rakkaus
sattaa eksyä tiellesi, ja siksi arkeen paluu voi
olla aluksi vaikeaa.
Rapu:
Pikkutuloja, isoja menoja. Olisi ohjelmaa, ja
uusia ystävyyksiä, mutta energiaa näyttää
puuttuvan. Kuntoilusta voisi olla avuksi.
Varovaisesti flirttien kanssa. Voit saada nenillesi.
Töihin paluu syksyllä näyttää optimaaliselta
ratkaisulta.
Leijona:
Tämä kesä kuuluu leijonalle riippumatta siitä
missä hän on ja mitä sattuu tekemään. Ei
voi olla huomaamatta leijonan läheisyyttä.
Vain paraneva rahatilanne, pelastaa leijonan
mahdolliselta syysmasennukselta.
Neitsyt:
Verbaalisesti hieman alakynnessä oleva neitsyt ei kuitenkaan kärsi charmikkuuden puutteesta. Valitsemalla lomaseuran hyvin, kaikki
menee parhaiden mahdollisten toiveiden
mukaisesti. Intellektuaaliset keskustelut kannattaa käydä vasta lomien loppupuolella.
Muuten kevyttä small talkia.
Vaaka:
Parempi yksin, kuin huonossa seurassa.
Kommunikointi ongelmat senkun jatkuvat,
mutta onneksi vaa'alla on mistä unelmoida,
ja mitä suunnitella, eikä siihen muita tarvita.
Tuli nuotioon, sauna lämpeämään ja uintia
järvellä. Mieluiten ihan yksin.
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Skorpioni:
Rahaa jota tulee ja menee. Kuten yleensä
aina kesäisin. Lomat parhaimmillaan perheen keskuudessa, ja vieraita vastaanottaen.
Taiteellinen ja mystinen skorpioni osaa viihdyttää suurempaakin yleisöä. Mutta on liian
laiska liikkumaan itse.
Jousimies:
Onneksi tämä luonne kestää mitä myrskyjä
tahansa, sillä vain heinä-elokuun vaihde lupaa uusia tuttavuuksia ja vilkasta menoa.
Säästä lomat paremmalle ajankohdalle. Nyt
olisit tuottava töissä.
Kauris:
Sijoita vielä kun kerkeät. Juhannuksen tienoilta lisätuloja, lähinnä lomarahoiksi. Perhe
laittaa pinnaa kireälle, ja arkeen paluu paras
kesäunelma aikoihin.
Vesimies:
Vesimies ei nyt oikein tiedä itsekään mitä
haluaa, ja päiväunetkin ohjaavat väärään
osoitteeseen. Parasta olisi vain seurata massaa, ja olla vain mukana, sen kummempia
ajattelematta.
Kalat:
Tuottavuus hyvää, ja uusia tuttavuuksia luvassa. Kesärakkaus josta jää ihana muisto.
Syksyn alku ensin rankkaa, muuttuen hiljalleen tyydyttäväksi arjeksi.
Vitsejä
Mikähän siinä on että...
Kun olet sinkku, vonkaajat ovat järjestään
hirvityksiä tai sitten niitä ei ole ollenkaan.
Kun olet varattu, vonkaajia tunkee ovista ja
ikkunoista ja muutama lupaavakin uros on
joukossa.
Kun yrität laihduttaa, lihot. Kun tarkkailet
syömistäsi ja liikut runsaasti, lihot. Kun et
laihduta tai tarkkaile syömistäsi etkä liiku, lihot.
Kun lähdet arki-iltana yhdelle kaljalle, päädyt
kotiin valomerkin jälkeen ja hauskaa oli! Kun
odotat jotain megabileitä kuukauden ja ne
vihdoin ovat, niin: - viina ei nouse päähän –
seura on perseestä - ja viimeistään klo 22
tekee mielesi häipyä kotiin. Tai vaihtoehtoisesti: - viina nousee päähän liiankin hyvin –
seuraavana aamuna huomaat taksikuitista
tulleesi kotiin klo 20:30.
Kun koittaa lauantaiaamu ja saisit nukkua
pitkään, heräät klo 6.30 pirteänä kuin peipponen. Kun taas herätyskello herättää sinut
arkiaamuna klo 6.30, tuntuu kuin olisit kuollut.
Kun saat lomasi järjestettyä heinäkuuksi, koko heinäkuun sataa ja elokuu on kaunis kesäkuukausi. Kun viimevuodesta oppineena
järjestät kesälomasi elokuuksi, niin koko heinäkuun paistaa aurinko ja istut toimistossa
perse hiestä märkänä. Sanomattakin on selvää, että koko elokuun sataa ja hyvällä tuurilla on +15. Kun edellisten kahden vuoden
v-maisen kesäloman jälkeen buukkaat perheellesi ovelasti (aina niin hirveitten kelien)
kesäkuuksi 3 vkon sukellusmatkan Thaimaahan, tulee ensimmäinen poikkeus 25 vuoteen: juuri nämä 3 vkoa kesäkuussa ovat

ennätyksellisen lämpimät. Merivesikin. Loppukesänäkin tehdään uusi ennätys -nimittäin
sademäärissä.
Kun lähdet kauppaan hakemaan loppunutta
vessapaperia, ostat 50 kpl kaikkea muuta,
muttet yhtään vessapaperia.
Kun työkoneesi on kieltäytynyt kuukauden
ajan printtaamasta ja saat viimeinkin tekniikkanörtin sitä katsomaan, se tulostaa kuin
unelma. Kun tekniikkahemmo on luonut sinuun pitkän katseen ja ryöminyt takaisin
luolaansa, kone ei tulosta taas kuukauteen
mitään.
Kun olet puunannut talon lattiasta kattoon ja
leiponut pullaa, niin vieraita ei näy mailla
halmeilla. Kun kotona ei ole kahteen viikkoon ollut aikaa kuin syödä, nukkua ja vaihtaa vaatteita, anoppi tulee yllätysvierailulle.
Kun lapsi kietoo palleroiset kädet ympärillesi
ja sanoo sinun olevan maailman paras äiti,
ei lähettyvillä ole ketään. Kun sama pentu
kirkuu naama purppuraisena kaupan lattialla, tunkee hyllyjen välistä aina vain uusia
mummoja mulkoilemaan.
Kuukausien harkinnan ja pihistämisen jälkeen päätät viimein varata sen Kanarian
matkan. Seuraavan päivän lehdessä matkatoimisto mainostaa samaa reissua puoleen
hintaan.
Kun onnistut kerrankin kaupassa valitsemaan sen lyhyimmän ja nopeimmin kulkevan jonon, niin kuittinauha loppuu juuri sinun kohdallasi.
Säätiedotus lupaa pikkupakkasta vähintään
kolmeksi päiväksi ja päätät pesettää autosi.
Vaihtoehtoisesti: - Pakkasta jämähtää ekana
yönä 20 karaatia, etkä löydä aamulla edes
reikää johon lukkosulan voisi työntää. – Pakkasta on 20 astetta, mutta onneksi lukon
vielä erottaa kuuran alta. Valitettavasti lukkosula on auton hanskalokerossa. – Talven
lämpöennätykset lyödään välittömästi, vettä
sataa ja kura kuorruttaa autosi ennen kuin
pääset edes kääntymään pihasta kadulle.
Kun päätät myydä kirpparilla vanhoja tavaroitasi, niin henkilö, jolle annat väärin rahasta takaisin, on väistämättä entinen matematiikan opettajasi. Kun ostat kirpparilta vanhan takin, sen taskusta löytyy käytetty kondomi. Kun myyt kirpparilla vanhan takkisi vitosella, sen povitasku jää tarkastamatta ja
ostaja löytää sieltä vähintään kymmenen euroa.
Silitysrauta on väännetty yhdelle pisteelle
kun yrität silittää pellavajakkuasi ja täysille,
kun painat sen silkkipuseroasi vasten. Jos
menet tarkistamaan että silitysrauta ei jäänyt päälle, se ei jäänyt päälle. Jos et mene
tarkistamaan, se korventaa seinän ja parhaassa tapauksessa koko talon.
Bravuurinumerosi keittiössä muuttuu kaikkien aikojen fiaskoksi kun vieraita on tulossa.
Koska meillä on aina näin kurja tuuri, niin
olemme oikeutettuja yhteen viinilasilliseen.
Tai kahteen. Tai kahteen pulloon.
Ei she olennin nöbönuukhaa.
---------- Voiko ottaa kymmenen pois kymmenestä
ja silti on kymmenen jäljellä?
- Voi, kun sormet otetaan hansikkaista.
---------- Yhdeltä mieheltä menee neljä päivää kuopan kaivamiseen. Kauanko kahdelta mieheltä menee puolikkaan kuopan kaivamiseen?
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- Ei ole puolikkaita kuoppia.
---------- Mikä on kitumisen huippu?
- Yksikätinen mies roikkumassa jyrkänteen
reunalla samalla kun hänen takapuoltaan
kutisee armottomasti.
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, puh. +30 2310 841136
e-maili panagoudis@yahoo.gr,
64m: Asta Koskela-Dimitriou, puh. +30 2310
344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
Tapahtumakalenteri
4.6.

Puolustusvoimain
lippujuhlan
päivä
8.6.
Food for Good ruokafestivaalit Aretsoun rannalla, klo.
20.30
21.6.
Seuran johtokunta vetäytyy
kesälomalle Kesäpäivänseisaus,
Juhannuspäivä, Suomen lipun päivä
22.6.
Apostolien päivä
6.7
Kirkastussunnuntai Eino Leinon
päivä, runon ja suven päivä
8.7
Apostolien päivä
27.7
Unikeonpäivä
15.8
Neitsyt
Marian
taivaaseen
astumisen
päivä,
pyhäpäivä
Kreikassa
Syyskuu Seuran johtokunta palaa lomalta
Suomi-koulu alkaa, tarkistakaa päivämäärä vielä Suomikoulun opettajilta.
Suomi-koulun vanhempainyhdistyksen kokous syyskuun
alussa, tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
22.9
Syyspäiväntasaus
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy syyskuussa 2008. Toimitus odottaa jälleen lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja tiedotteeseen.
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