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Hyvät lukijat,
Syksy on lähtenyt käyntiin työn ja lasten
koulunkäynnin merkeissä. Lomat menivät
taas nopeasti… tai itse asiassa en henkilökohtaisesti pitänyt lomaa tänä vuonna, muutamaa päivää lukuun ottamatta.
Kesä oli kummallinen. Ensimmäistä kertaa
asuttuani Kreikassa 14 vuotta, kesä oli näin
epävakaa ja sateinen.
Lasten koulun ohella alkoivat myös heidän
harrastuksensa. Vanhempi tyttäreni, 9-v.,
aloitti Tae Kwon Do:n, jossa hän nyt käy 3
kertaa viikossa. Lisäksi hän vaatimalla vaati,
että hän saisi aloittaa myös saksan kielen
tunnit yksityisessä iltaoppilaitoksessa. Turha
oli yrittää taivutella sanomalla, että opiskelet
jo koulussa kreikkaa, Suomi-koulussa suomea ja äidin kanssa kotona englantia, ja olet
liian pieni aloittaaksesi vielä yhden vieraan
kielen. Tyttö oli sitä mieltä, että kyllä hän
pärjää, ja koska hän haluaa, hänelle pitäisi
antaa mahdollisuus. Kreikkalaista itsepäisyyttä! Ja niinpä me sitten sovimme, että
hän saisi käydä saksan kielen tunneilla ainakin vuoden, ja kesken vuotta hänen ei saisi
sitä lopettaa.
Nuoremmalle tyttärelle, 6-v., oli suuri pettymys, kun hän ei saanut vielä aloittaa Tae
Kwon Do:ta, koska opettajan mielestä hän
on vielä liian pieni.

Suomi-koulun opettajat:
Outi Holopainen
Anu Pöytälaakso-Doukas
Maria Psitillis
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou

puh. 2310 445349
puh. 697 4989925
puh. 2310 445349
puh. 2310 950879

Suomalaiset TV-ohjelmat netissä! Tutustu ilmaiseksi viikon
ajan uuteen TVkaista Alphaan painamalla TVkaista:n logoa
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Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
IBAN: GR9301407030703002310010761, SWIFT: CRBAGRAAXXX

Pikakäyttöohjeet:
Avaa selaimellasi rekisteröitymislinkki painamalla TVkaista:n logoa. Täytä rekisteröitymissivulla olevat kentät ja hyväksy vaaditut kohdat.
Valitse sitten ne kanavat, joilta haluat ohjelmat tallentaa. Tämän jälkeen tallentuvat
kaikki ohjelmat valitsemiltasi kanavilta ilman erillisiä ajastuksia. Ensimmäiset tallenteesi
ovat katsottavissa noin 1-2 tunnin kuluttua tästä. Kaikki ohjelmat säilyvät tallentimellasi
aina kaksi viikkoa ensimmäisestä lähetyskerrasta alkaen, voit siis todellakin katsoa ohjelmia juuri silloin, kun sinulla on siihen aikaa!
Kun haluat katsoa ohjelmatallenteitasi, kirjaudu tunnuksillasi palveluun osoitteessa
http://alpha.tvkaista.fi/ ja valitse ohjelma, jonka haluat katsoa.
Otathan aina tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme: asikaspalvelu@tvkaista.fi
Mukavia tutustumishetkiä TVkaista Alphaan!
Nuorempi viedään sitten piirustustunneille,
joista hän innostui suunnattomasti, vaikka
balettikin oli kiinnostava vaihtoehto. Onneksi
hänen kanssaan saimme sovittua, että yksi
harrastus tänä vuonna riittää, kun hän tänä
syksynä aloitti normaalin koulunkin.
Lasten viikko-ohjelma on siis lyöty lukkoon!
Nyt herää kysymys, mistä meille vanhemmille löytyisi aikaa ja voimaa viedä ja hakea
lapsia joka päivä? Missä ovat oman nuoruuteni kultaiset ajat, kun lapset pystyi laittamaan pihalle leikkimään keskenään ilman
huolen häivää?
Seuran toimintakin pyörähti taas käyntiin.
Ensimmäinen kuukausitapaaminen on pidetty, ja johtokunta suunnittelee jo pikkujouluja. Odotamme erityisellä innolla ”Ulkosuomalaisen tarina” – filmiryhmää Thessalonikiin.
Ohjelman puitteissa pidämme myös suomalaisten illanistujaiset perjantaina 16.10 klo.
20.00 alkaen, tavernassa ”1901”, ja toivon,
että useimmat teistä pääsevät mukaan!
Seuraavassa tiedotteemme numerossa tämä
palsta uudistuu ja nimi muuttuu ainakin toistaiseksi ”varapuheenjohtajan palstaksi”, kun
seuramme varapuheenjohtaja Outi Holopainen alkaa kirjoittaa tähän mietteitään. Toivon näin, että saamme tähänkin palstaan
uutta mielenkiintoa.
Oikein hyvää syksyä teille kaikille!

Osallistu pikkujoulutoimikuntaan!

Ilmoittaudu!
seura@suomi-seura.gr

Suosittelemme!
Tilaa helposti ja turvallisesti salmiakkia,
Suomi-filmejä, ruisleipää ja samaan pakettiin pari levyä iki-ihanaa Fazerin Sinistä
suklaata!Suomikauppa.fi
on
verkkokauppa,
josta
voit
tilata
kotimaisia tuotteita yli 2000 tuotteen
valikoimasta
toimitettuna
kaikkialle
maailmaan? Makeisia, elintarvikkeita,
elokuvia ja paljon muuta.
www.suomikauppa.fi

Marko Suomalainen
Puheenjohtaja
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Seuran ja jäsenten toimintaa
Lokakuun kuukausitapaaminen
Lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina pidettiin syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen Habanerassa, karibialaisessa ravintolassa. Paikalla oli 8 henkilöä, joista 2 uutta kasvoa.
Ilta vierähti mukavasti meksikolaisen ruoan
ja hyvän viinin parissa, juttua riitti vaihtoehtohoidoista uskontoon ja politiikkaan (tietenkin, kun Kreikassa oli ollut parlamenttivaalit
samana päivänä) ja uusia suomalaisia valistettiin kreikkalaisesta elämänmenosta ja byrokratiasta.
Jatkot pidettiin Habaneraa vastapäätä olevassa ravintolassa.
Mukavaa oli, ja sai taas kerran nauraa niin,
että vuosia on nyt tullut varmasti ainakin 10
lisää...
Kiitos illan järjestäjälle, Satu Vuoriselle, ja
kaikille paikalla olleille hyvästä seurasta!
Ulkosuomalaisen tarina
Pohjois-Kreikassa kuvataan jakso ”Ulkosuomalaisen tarina” – ohjelmaan.
Sen puitteissa järjestetään illanistujaiset tavernassa 1901, perjantaina 16.10 klo. 20.00
alkaen, osoitteessa:
Katouni 9, Ladadika, Thessaloniki, Tel: 2310
553141, www.taverna1901.gr
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee
paikalle!
Suomalaistapahtumia Kreikassa
10.10. Suomalaisbändi Kings of Modesty
www.kingsofmodesty.com
esiintyy

Ateenassa Gagarin205 – klubilla
www.gagarin205.gr, Tarja Turusen
www.tarjaturunen.com lämmittelybändinä
11.10 Yllämainitut, Tarja Turunen ja Kings
of Modesty Thessalonikissa Principal
Club Theaterilla
www.principalclub.com
16.10 Suomalaisten illanistujaiset tavernassa 1901, klo. 20.00 alkaen, tapahtuma kuvataan ”Ulkosuomalaisen tarina” - ohjelmaan
22.10. Callisto www.callistochaos.com esiintyy Rodeo Live Clubιlla Ateenassa
www.myspace.com/rodeoliveclub
31.10. Kolme suomalaista rock yhtyettä
Amorphis www.amorphis.net, Before
The Dawn www.beforethedawn.com
ja Amoral www.amoralweb.com
esiintyvät Thessalonikissa klo 20:00
Principal Club Theaterilla
www.principalclub.com
1.11
Yllä mainitut 3 suomalaista rock yhtyettä Ateenassa 1.11. klo 20:00 Gagarin205 klubilla
www.gagarin205.gr
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Runsaat 800 vierasta tutustui ulkoministeriöön (www.formin.fi 5.10.2009)
Yli 800 vierailijaa tutustui Carl Ludvig Engelin
suunnittelemaan Merikasarmiin, jota pidetään yhtenä kauneimmista Euroopan unionin
ulkoministeriöiden rakennuksista. Alakerran
edustustilojen näyttelyssä työntekijät kertoivat työstään Helsingissä ja maailmalla.
Moni vieras halusi myös yleisökierrokselle

Merikasarmin ylempiin kerroksiin. Siellä erityisesti ulkoministerin työhuone kiinnosti.
Valtioneuvoston perustamisesta tuli kuluneeksi 200 vuotta perjantaina 2. lokakuuta.
Valtionhallinnon juhlapäivänä ministeriöt järjestivät avoimien ovien tilaisuuksia perjantaina ja lauantaina, ja luonnollisesti ulkoministeriökin avasi ovensa kansalaisille lauantaina
3. lokakuuta.
Valtiosihteeri Pertti Torstila toivotti vieraat
tervetulleiksi ja muistutti puheessaan, että
suoma-laiset tekivät seitsemän miljoonaa
matkaa viime vuonna. Yli miljoonaa maanmiestämme asuu maailmalla Ruotsissa asuvat mukaan luettuna. Näiden lisäksi kymmeniä- tai jopa satojatuhansia suomalaisia on
opiskelemassa tai viettämässä eläkepäiviään
ulkomailla.
"Kaikki nämä kansalaiset jollakin tavoin turvautuvat Suomen ulkoasiainhallinnon toimipisteisiin jossakin elämänvaiheessa", Torstila
sanoi. "Autamme joko ongelmiin joutuneita
turisteja tai sitten hoidamme erilaisia passiasioita ja notaarintehtäviä."
Vierailijat pääsivät tutustumaan Merikasarmin edustustiloihin pystytettyyn näyttelyyn,
jossa työntekijät esittelivät ministeriön toimintaa. Alakerran näyttelyn lisäksi moni vieras halusi lyhyelle yleisökierrokselle Merikasarmin ylempiin kerroksiin. Kiertokäynnillä
esiteltiin Merikasarmin edustavimpia tiloja
mukaan lukien ulkoministeri Alexander
Stubbin työhuone.
Ulkoministeri Stubb saapui aamutelevision
suoran lähetyksen jälkeen paikalle, jolloin
osa vierailijoista pääsi vaihtamaan mielipiteitä henkilökohtaisesti hänen kanssaan.
Yleisökierros oli niin suosittu, että ylimääräisiä ryhmiä jouduttiin perustamaan, jotta
mahdollisimman moni halukas olisi mahtunut

Suomalainen PANSUOLA® nyt myös Kreikassa!
Pansuola on mineraalisuola, jossa on noin puolet vähemmän
natriumia kuin tavallisessa ruokasuolassa tai merisuolassa,
mutta silti hyvä suolan maku.
Pansuola sisältää 28 % kaliumkloridia ja 12 %
magnesiumsulfaattia.
Kalium ja magnesium ovat kivennäisaineita, joilla on oma edullinen, jopa natriumin
vähentämistä voimakkaampi suojavaikutus verenpaineeseen, sydämeen ja
verisuoniin. Toisaalta ne aktivoivat munuaisten toimintaa tehostaen haitallisen
natriumin poistumista elimistöstä. Aineenvaihdunnan vilkastuessa ylimääräistä
nestettä ei keräänny elimistöön, millä on suotuisia vaikutuksia myös
painonhallintaan.
Pansuola Kreikassa, supermarketeissa:

ΒΑΣΙΛΑΓΑΣ ΑΕ - SUPER MARKET CASH & CARRY
ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.fi
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mukaan. Myös yleisölle muutenkin avoin kirjasto oli vierailijoiden käytettävissä lauantaina.
Näyttelytiloissa kansalaisten kysymyksiin
vastasivat ministeriön työntekijät kansalaispalveluista, kehitysviestinnästä, Eurooppatiedotuksesta sekä ministeriön rekrytoinnista.

miin oppaisiin ja materiaaleihin esim. Eläkepäiviksi ulkomaille ja Eläkepäiviksi Espanjaan
–oppaisiin.
Tilaisuus on maksuton.
Lisätietoa ja ilmoittautumiset: Suomi-Seuran
neuvontapalvelu, puh. +358-(0)9-6841210,
info@suomi-seura.fi

Suomi-Seura ja USP tiedottavat

Ulkosuomalaisten nuorten talvileiri Rautavaaralla (Sutinat 9/09 - Suomi-Seuran järjes-

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

Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto on
toukokuussa
(Sutinat 8/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto pidetään Helsingin Yliopiston tiloissa 24. –
25.5.2010. Täysistunto pidetään Helsingin
Yliopiston juhlasalissa, ja valiokuntatyöskentely tapahtuu yliopiston päärakennuksen
luento- ja seminaaritiloissa.
Istunnon aikataulu on seuraava:
24.11.2009 Kutsut istuntoon lähetetään
USP:n yhteisöille
24.2.2010 Yhteisöjen viimeinen ilmoittautumispäivä ja aloitteiden viimeinen jättöpäivä
12.4.2010 Osallistujien nimet ilmoitettava
sihteeristölle
24.4.2010 Aloiteyhteenveto, toimintaraportti
ja esityslista postitettu ilmoittautuneille
24.5. – 25.5.2010 ISTUNTO
24.7.2010 Istunnon pöytäkirja lähetetään
kaikille osallistujille
Vaikka aloitteiden viimeiseen jättöpäivään on
vielä aikaa, on hyvä miettiä ja jättää aloite
hyvissä ajoin. Voitte lähettää aloitteita vaikka heti. Näin varmistetaan, että sihteeristö
ehtii paneutua aloitteen aiheeseen ja tehdä
hyvän taustatyön ennen istuntoa. Sihteeristö
ja varapuhemiehet mielellään vastaavat
aloitteita koskeviin kysymyksiin ja auttavat
aloitteiden laatimisessa. Ulkosuomalaisparlamentin sivuilla voi myös tutustua vanhoihin
aloitteisiin ja päätöslauselmiin:
www.usp.fi/toiminta/aloitfi.php?kieli=fi
Lue lisää istunnosta, majoitusvaihtoehdoista
ja aloitteista USP:n nettisivulla:
www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675
Tervetuloa Helsinkiin toukokuussa!
Eläkepäiviksi ulkomaille -infopäivä SuomiSeuran jäsenille (Sutinat 8/09 - Suomi-Seu-

ran järjestötiedote)

Infopäivänä Suomi-Seuran neuvontapalvelu
on avoinna eläkepäiviksi ulkomaille lähteville
tai lähtöä suunnitteleville jäsenilleen 25.
syyskuuta 2009 klo 10 - 15 seuran toimitiloissa Helsingin Kruununhaassa (Mariankatu
8, 3 krs). Päivän ohjelmassa tietoiskuja joko
pysyvään tai sesonkiluonteiseen ulkomailla
asumiseen liittyvistä aiheista kuten sosiaaliturva, verotus ja pankkiasiat.
Tietoiskujen aikataulut:
klo 10.15 Sosiaaliturva ulkomailla asumisen
tai väliaikaisen oleskelun aikana
klo 11.15 Verosopimusten vaikutus eläkkeiden verotukseen
klo 13.00 Pankkiasioiden hoito ulkomailla
asumisen aikana
Tilaisuudessa on mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa käytännön muuttojärjestelyistä ja tutustua Suomi-Seuran kokoa-

tötiedote)

Metsäkartanon nuoriso- ja luontomatkailukeskus Rautavaaralla toivottaa kaikki 14–16vuotiaat ulkosuomalaiset nuoret tervetulleeksi talvileirille helmi-maaliskuussa 2010!
Leiri järjestetään 28.2. – 7.3.2010.
Leiri kokoaa yhteen ulkosuomalaisia nuoria
eri maista nauttimaan Suomen talvesta ja
laadukkaasta leiriohjelmasta. Paukkupakkaset, valkoiset hanget ja satumaisen kaunis
luonto tarjoavat upeat puitteet talviloman
viettoon! Leiriaktiviteetit sisältävät monipuolisesti talvisia urheilulajeja, kulttuurisia aktiviteetteja, käsitöitä, luontoaktiviteetteja ja
suomen kielen harjoituksia. Metsäkartanon
upea talvinen ympäristö tarjoaa huikeat puitteet talviloman viettoon nietosten keskellä!
Leiripaikka: Metsäkartano sijaitsee Rautavaaralla, upeissa erämaisemissa, järven rannalla. Metsät, järvet, joet ja läheinen Tiilikkajärven kansallispuisto luovat Metsäkartanon erikoislaatuisen ympäristön. Metsäkartanolla on ensiluokkaiset, laadukkaat puitteet,
jotka luovat miellyttävän ilmapiirin. Metsäkartano on ekologinen matkailukohde, jolla
on EU:n ympäristömerkki.
Metsäkartano kuuluu Suomen kymmenen
erinomaisesti
varustettuun
nuorisotyön
osaamis- ja matkailukeskuksen verkostoon.
Keskusten tehtävänä on kehittää nuorisotyön menetelmiä, toimia nuorison osaamisja kehittämiskeskuksena sekä edistää nuorison liikkuvuutta kotimaassa ja ulkomailla.
Keskusten toimintaa ohjaa nuorisotyölaki ja
tämän toteutumista keskuksissa valvoo opetusministeriö.
Lisätietoja: www.suomennuorisokeskukset.fi
Lisätietoja www.metsakartano.com
Osallistujat: Talvileiri on tarkoitettu kaikille
14 – 16-vuotiaille ulkosuomalaisille nuorille.
Matkustaminen: Osallistujien huoltajien tulee
huolehtia osallistujien matkoista Helsinkiin.
Leirin hintaan sisältyy kuljetus Helsingistä
(sekä lentokentältä että keskustasta) Metsäkartanolle. Metsäkartanon nuoriso-ohjaaja
on vastassa Helsingissä.
Majoitus ja ruokailut: Osallistujat majoittuvat
jaetuissa 2-4 hengen huoneissa kotoisassa
Metsäpirtissä (176 m2) jossa on 22 vuodepaikkaa kuudessa huoneessa. Rakennuksessa on oma sähkösauna, tupa ja hyvin varusteltu keittiö.
Ruokailut tapahtuvat buffet-tyylisenä Metsäkartanon päärakennuksen ravintolassa. Ruoat valmistetaan ekologisesta lähiruoasta. Ilmoittakaa ilmoittautumisen yhteydessä mahdollisista erikoisruokavalioista ja -allergioista.
Osallistujien on pidettävä huolta omista puhelinlaskuistaan. Yleisötietokone löytyy päärakennuksesta.
Leirin ohjelma: Päivittäinen leiriohjelma sisältää erilaisia aktiviteetteja, joiden teemat
liittyvät urheiluun, luontoon, kulttuuriin, suo-
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malaisuuteen jne. Metsäkartanon asiantuntevat, mukavat ja kielitaitoiset oppaat pitävät huolta ohjelman kulusta ja turvallisuudesta. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi lumikenkäilyä, kelkkailua, hiihtoa, erätaitoja, käsityöpajoja, pulkkamäkeä, jousiammuntaa,
curlingia ja seinäkiipeilyä.
Ohjelma sisältää erityisesti aktiivisia suomalaiseen kulttuuriin ja suomen kieleen liittyviä
työpajoja.
Vakuutus: Osallistujien tulee huolehtia
omasta matkavakuutuksestaan leirin ajaksi.
Osallistumismaksu: 539 EUR per osallistuja
Osallistumismaksu sisältää:
- Majoitus koko leirin ajan 2-4 hengen huoneessa
- Täysihoito (kaikki ruokailut buffet-tyyliin)
- Ohjelmassa mainitut aktiviteetit ja niissä
tarvittavien varusteiden lainat
- Vapaa kuntosalin käyttö
- Nuoriso-ohjaaja /Metsäkartanon opas koko
leiriohjelman aikana
- Meno-paluu linja-autokyyditykset HelsinkiVantaan lentokentältä tai Helsingin keskustasta Metsäkartanon oppaan kanssa.
Yhteydenotot: Maija Jeskanen, Kansainvälinen koordinaattori, puh. +358-40–3564530
maija.jeskanen@metsakartano.com.
Maailman Suomi-koulujen opettajien
koulutustapahtuma Helsingissä
Vuosittainen koulutustapahtuma järjestettiin
Helsingissä 5.-7.8.2009, ja osanottajia oli
paikalla ilahduttavan paljon, miltei 90
henkilöä
eri
puolilta
maailmaa.
Koulutuspäivien teemana oli tällä kertaa
“Kohtaamisia 1809–2009 – Suomen kieli,
kaksikielisyys ja historia”. Tänä vuonna on
kulunut 200 vuotta autonomisen Suomen
synnystä. Suomen sotaa ja siihen liittyviä
tapahtumia muistellaan Suomessa varsin
mittavan ohjelman puitteissa läpi vuoden.
Opetushallitus on mukana merkkivuoden
1809 kultturitoimijana ja pedagogisen
aineistojen tuottajana.
Koulutustapahtuma pidettiin uusituissa Opetushallituksen tiloissa ns. Pitsilinnassa aivan
Hakaniemenrannan äärellä keskellä Helsinkiä. Tervetulosanat lausui Opetushallituksen
johtaja Jorma Kauppinen ja päivien puheenjohtajan tervehdyksen piti opetusneuvos
Paula Mattila.
Kolmipäiväisen koulutuksen ohjelma oli
suunniteltu huolellisesti alusta loppuun, ja
paikalla oli luennoimassa mielenkiintoisista
aiheista opetusalan huippunimiä. Professori
Harri Mattila, Oulun yliopistolta, luennoi
hyvin intensiivisesti kielestä ja identiteetistä
kuulijoille. Pääsihteeri Marjut Vehkanen,
(UKAN/Cimo:sta), paneutui kertomaan teemasta “ Suomen kielestä ja kulttuurin opetuksesta mailman yliopistoissa’’. Opetusneuvos Kristina Kaihari-Salminen, käsitteli luennossaan erittäin käytännönläheisesti historiaa ja miten käyttää mittavia historia-aineistoja opetustyössä. Kuulijat saivat runsaasti
vinkkejä ja ideoita kehittää historianopetusta
kouluissaan.
Suomi-koulujen opettajat tutustuivat myös
Porvooseen päivien aikana. Kuluva vuosi
muistuttaa mieleen 200 vuoden takaiset valtiopäivät, jolloin Porvoo oli Pohjois-Euroopan
huomion keskipisteenä. Vuonna 1809 Ruot-
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sin ja Venäjän välinen Suomen sota oli edelleen käynnissä, kun Venäjän keisari Aleksanteri I kutsui Suomen säädyt valtiopäiville
Porvooseen.
Valtiopäivien päättäjäisissä Aleksanteri I piti
kuuluisan puheensa, jossa hän korotti Suomen kansakunnaksi kansakuntien joukkoon.
Porvoossa retken emäntinä toimivat lehtori
Najat Ouakrim-Soivio ja entinen Suomi-koulun opettaja Merja Pitkänen. Opettajia odotti
erittäin antoisa kävelyretki historiallisessa
Wanhassa Porvoossa, ja aurinkoinen sää sai
opintoretkeläiset hyvälle tuulelle. Vanha Porvoo ei ole pelkästään museoalue, vaan myös
haluttu asuinalue. Pieteetillä kunnostetuissa
vanhoissa taloissa asuu liki 800 porvoolaista.
Tuomiokirkko ja Vanha raatihuone ovat
avanneet jälleen ovensa korjaustöiden jälkeen entistä ehompina.
Porvoon retki huipentui juhlaillalliseen Sandelsin tapaan. Ruokailun ja iloisen laulannan
puitteissa retkeläiset saivat tuhdin annoksen
myös Wanhasta Porvoosta, sillä kaupungin
museonjohtaja Merja Herranen kertoi valtiopäivien Porvoosta ja edelleen matkailupäällikkö Pipsa Kyöstiö Porvoosta matkailukaupunkina.
Koulutuspäivien ohjelmaan sisältyi myös tutustuminen äidinkielenopettajien liiton ja
Opetushallituksen järjestämään oppimaterianäyttelyyn Hakaniemen historiallisessa Paasitornissa. Suomi-koulujen tuki ry:n puheenjohtaja Maila Eichhorn esitteli yhdistyksen
toimintaa ja sen ajankohtaisia kuulumisia.
Yhdistyksen vuosikokous pidettiin samalla, ja
kaikki läsnäolijat saivat tietoa yhdistyksen
taloudesta ja toimintakertomuksesta. Erittäin
merkittävä saavutus yhdistykseltä on tuore
Suomi-koulujen opettajien opas, jota on kaivattu kentällä jo pitkään. Opasta on mahdollista tilata yhdistykseltä.
Viimeisenä koulutuspäivänä paneuduttiin
tarmokkaasti kaksikielisyyteen. Teemasta
luennoi FT, Omnian aikuiskoulutusopiston
kv-kordinaattori Sirje Hassinen. Edelleen
opettajat saivat osallistua ryhmätyöhön, jossa keskityttiin kolmessa ryhmässä kaksi-ja
monikielisyyden tukemiseen. Jokaisessa ryhmässä oli sihteeri, joka kirjasi ylös annetut
ideat. Ryhmätöiden tulokset purettiin taas
Opetushallituksen auditoriossa ja tehtiin yhteenveto. Antoisa ryhmä-työskentely ja palkintona runsaasti hyviä ideoita jokaiseen
Suomi-kouluun. Paikalla olivat myös opetusneuvokset Leena Nissilä ja Pirjo Sinko, jotka
kannustivat opettajia jatkamaan työtään
maailmalla.
Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja Paula
Selenius luennoi seuran ajankohtaisista kuulumisista ja erittäin tärkeästä muutoksesta
koskien Suomi-kouluja, nimittäin valtionavustusten maksatuksen siirrosta Opetushallitukselta Suomi-Seuralle. Paula Seleniuksen
mukaan seurassa rahoitusasiaa ryhtyy hoitamaan henkilö nimeltä Maarit Hyvärinen.
Koulutuspäivät
tarjosivat osanottajille
täyden koulurepullisen verran hyviä ideoita
koulutyöhön ja myös materiaalia tuntien
suunnitteluun. Thessalonikin Suomi-koulu
haluaa
lämpimästi
kiittää
kaikkia
koulutuspäivien suunnittelijoita ja toteuttajia
tapahtumasta!

Antoisaa syyslukukautta kaikille maailmalla
toimiville Suomi-kouluille, opettajille, oppilaille ja tukijoukoille kotona!

Marjut Katoniemi-Kutsuridis

Thessalonikin Suomi-koulun edustaja
Linkkejä
www.1809.fi/etusivu/fi.jsp (Valtioneuvoston
merkkivuoden valtakunnalliset sivut)
www.edu.fi/hankkeita/1809 (Opetushallituksen merkkivuoden sivut)
www.yle.fi/elavaarkisto (Suomen sota 18081809)
www.nba.fi/fi/suomen_sota_ka (Museoviraston Suomen sodan virtuaalinäyttely)
www.porvoo.fi (Porvoon valtiopäivät 200
vuotta)
www.haminanrauha.fi (Haminan rauhan juhlavuosi 2009)
www.ouka.fi (Merkkivuosi 1809 Oulussa)
Omatoimisesti Thessalonikissa
Thessalonikin kaupungin bussilla nr 50 kierrät edullisesti kaupungin nähtävyydet!
Uusi, näppärä ja kaivattu bussireitti avattiin
syyskuun alussa ja kaupungin liikennelaitos
on saanut pelkästään positiivista palautetta
asiakkailta. Reitin varrella sijaitsee mielenkiintoisia kohteita kuten Roomalainen Agora,
Aristoteleen Aukio, Rotonda, bysanttilaisia
kirkkoja, kaupungin muuri ja vanhakaupunki
eli Ano Poli. Iloisen sinisävyinen bussi pysähtelee 17 pysäkillä ja kiertoajelun kokonaiskestoaika on suunnilleen 50 minuuttia. Kerrottakoon, että liikennelaitos valitsi bussikiertoreitin numeroksi juuri 50 sen vuoksi, että
reitin kestoaika on suunnilleen vajaa tunti eli
50 minuuttia ja toiseksi, että Thessalonikin
liikennelaitos täyttää tänä vuonna pyöreät
50 vuotta!
Asiasta kiinnostuneille tiedoksi, että kiertoajeluesitettä on saatavilla suoraan bussista
sekä kreikan että englannin kielisinä versioina. Esitteen ja bussissa olevien näyttötaulujen avulla on matkailijan helppoa seurata
nähtävyyksiä bussireitin varrella.
Lähtö kierrokselle: Valkoisen Tornin edestä,
tasatunnein klo 09.00 – 16.00 (lokatoukokuu)
Hinta: 2 EUROA/ matkustaja
Päivä ulkosuomalaisen elämästä
Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtumia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalaisen elämässä. Jaana Karhunen on asunut
Thessalonikissa jo yli 20 vuotta, työskentelee
tekstiilialalla, tekee myös käännöksiä ja asuu
yhdessä kolmen lapsensa kanssa.
Heräsin aamulla
kännykän herätysääneen kuten aina, ja puhelin ehti soida pari kertaa uudestaan 10 minuutin välein ennenkuin nousin sängystä.
Havahduin aamun ihanaan viileyteen, josta
osaa nauttia kuuman kesän jälkeen. Sitten
tietysti taas talvella aamun kylmyys raivostuttaa, koska yöksi keskuslämmitys laitetaan
talossamme kiinni, kuten Kreikassa on tapana. Äitini kuoleman jälkeiset painajaiset, joita jatkui viisi kuukautta, ovat melkein poissa,
ja tunsinkin itseni aamulla levänneeksi. Aa-
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Jaana Karhunen

mupalan jälkeen lähdin töihin, ja Niko kouluun. Isommat lapset jäivät kotiin. Yliopiston
lukukausi alkaa vasta ensi viikolla. Olen jo
kahden opiskelijan äiti, kylläpä vuodet ovat
vierineet nopeasti!
Minut pysäytti
ihan konkreettisesti taas tänä aamuna kehätien liikenneruuhka. Valitettavasti en voi oikein välttää tätä vaarallista tietä, kaupungin
kautta työmatkaan menisi vielä kauemmin.
Toisaalta, kun autoja on tiellä vähemmän,
ihmiset ajavat niin kovaa ja huolimattomasti,
että matka taitaisi taittua turvallisemmin
ruuhkaliikenteessä! Ja mitä näinkään: hevoskuljetusauton! Ihmeellinen teline täynnä värikkäitä karusellihevosia.
Lounasaikaan
Söin tyypillista kreikkalaista evästä, fetapiirakkaa, oman työpöydän ääressä, ja mietin
taas kerran, miten mukavaa olisi käydä lounaalla ruokalassa, jos sellainen olisi. Vaikka
kreikkalaiset osaavat nauttia syömisestä ja
hyvästä ruuasta, ruokatunteihin ei täällä kyllä ole satsattu yhtään. Hieman ehdin vaihtaa
kuulumisia työkavereiden kanssa.
Väittelin
puhelimessa kreikkalaisen ystäväni kanssa
politiikasta. Tai ehkä se oli vain rakentavaa
keskustelua, koska itse asiassa siitä jäi hyvä
ja virkeä mieli!
Yllätyin
Koulussa annetusta sikainfluenssatiedotuksesta. Lapsi ei saa mennä kouluun edes silloin, jos hänellä on vain pelkkää nuhaa TAI
yskää, ilman lämpöä. Eiköhän tässä nyt
vähän liiioitella? Ja jos lapsi nuhaisena kouluun menee, opettaja laittaa lapselle suusuojan, eristää hänet siihen tarkoitukseen varattuun tilaan ja soittaa vanhemmat hakemaan lapsen kotiin. Mitenkähän muissa
maissa toimitaan? Sovimme, että Suomikouluun saa tulla, jos on pelkkää nuhaa
ja/tai yskää, mutta ei, jos on lämpöä.
Onneksi tämä tiedotustilaisuus oli koululla
vasta seitsemältä illalla, joten ehdin töiden
jälkeen käydä pankissa tallettamassa palkkani – palkka maksetaan käteisenä! Kotini lähellä on pankki, joka on ilta kahdeksaan
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auki. Isommat lapset hoitivat tänään ruokaostokset ja kokkaamisen. Ei ollut ainakaan
niistä huolta.
Nauroin
useamman kerran, onneksi tänäänkin. Harmienkin kohdatessa yritän muistaa, että parempi kiirehtiä nauramaan, ennen kuin alkaa
itkettää. Taisi olla Voltaire, joka niin on sanonut.

saari liittyivät yhteen Raaseporin kaupungiksi.)
Valmistuin Svenska Handelshögskolan:sta
1975

7. Millainen kuva teillä oli Kreikasta ennen
tänne töihin tuloa, entä nyt muutaman kuukauden täällä olon jälkeen?

Olinhan jo ollut Rhodoksella muutaman kuukauden, joten tiesin ,että kreikkalaiset ovat
ystävällisiä ja avuliaita, ruoka on hyvää ja
musiikki niin ihanan tunteellista...
En muistanut, miten hankalaa on, kun ei
osaa kieltä. Täkäläiseen taksikulttuuriin
täytyy totutella... se on aika erikoista

Päivän kohokohta
oli iltahetki lasten kanssa keittiön pöydän ääressä. Suunnittelimme matkaa jouluksi Suomeen. Ensimmäinen joulu ilman äitiä ja
mummoa, mutta yritämme silti tehdä siitä
jonkinlaisen joulun. Jouluihmisenä äitinikin
sitä varmasti haluaisi!
Illalla
Lasten kanssa vietetyn hetken jälkeen luin
sähköpostini. Siellä oli taas muutama viesti
Suomi-koulun muilta johtokunnan jäseniltä.
Viestejä on taas vaihdeltu ahkerasti ja kokouksia pidetty. Asiat ovat järjestyksessä,
vaikka Sari-opettaja lähtikin pois. Osaamme
jo tätä kriisinhallintaa! Kävin myös facebookissa. Se on mukava tapa pitää yhteyttä ystäviin ja sukulaisiin, vaikka aluksi olinkin naamakirjaa vastaan. Thessalonikin suomalaiset-ryhmäänkin oli tullut uusia jäseniä.
Menin nukkumaan
Taas kerran myöhään, vaikka olinkin ihan
vain kotona. Olen aina tullut toimeen vähällä
unella ja tykännyt iltayön hiljaisista tunneista. Silloin voi hyvin keskittyä lukemaan,
miettimään tulevia tapahtumia tai tehtäviä.
Illan myöhäiset tunnit ovat minun ihan omaa
aikaani, tarpeellista päivän touhujen jälkeen.
Ajatukseni ennen unta
Koskaan en ehdi kauan sängyssä pää tyynyssä ajatella, kun uni jo tulee. Taisin kuitenkin vielä kummastella koulusta saatuja
ohjeita, pienet lapsethan saattavat olla koko
talven nuhassa. Eivätkö he sitten mene ollenkaan kouluun?
Päivän motto
Kun tulee tunne, että ei ehdi tehdä kaikkea
mitä pitäisi, on hyvä muistaa espanjalaisten
mañana tai vielä parempi eskimoiden immaqa aqagu”, ehkä huomenna”! Turha stressi
siis pois!
Seuraavassa numerossa tutustumme Sari
Silvasti-Kontoksen päivään Larissassa.
Haastateltavana Leena Wilén
Tällä kertaa tiedotteen haastateltavana on
Ateenan suurlähetyston uusi työntekijä, I lähetystösihteeri Leena Wilén, joka aloitti tehtävässä elokuun alusta..
1. Mikä on opintotaustanne ja mistä päin
Suomea olette kotoisin?

Olen kotoisin Pohjan pitäjästä. Monelle kunta on tuntematon mutta kun kerron, että
Pohjan kunnan kuuluisin kylä on Fiskars niin
useimmat tietävät missä päin Pohja on. (Tämän vuoden alusta Pohja, Karjaa ja Tammi-

me jälkeen, että hän ei halua enää muuttaa
ja jättää ystäviään aina uudelleen. Hän jäi
yksin asumaan Helsinkiin jo 17 vuotiaana,
kun minä muutin Las Palmasiin Kanarian
saarille. Puhelinlaskumme ovat mahtavat!

Leena Wilén

2. Miten päädyitte ulkoministeriöön töihin,
missä viroissa ja asemamaissa olette palvelleet?

Aloitin ulkoministeriössä vuonna 1978 lehdistö- ja kulttuuritoimistossa, ja sen jälkeen
olen muuttanut noin kolmen vuoden välein
paikasta toiseen;
Tripoli, Ankara, Helsinki
Lima, Tukholma, Kööpenhamina, Helsinki¨
Los Angeles, Rabat, Helsinki
Las Palmas ja nyt seuraavat kolme vuotta
tulen asumaan Ateenassa, jonka jälkeen siirryn Suomeen.
Näiden 30 vuoden aikana olen ollut esim.
sihteerin tehtävissä, talousvastaavana ja
konsuliasioiden hoitajana. Pienessä lähetystössä jokainen joutuu tekemään kaikkea.
3. Millainen on ns. normaalipäivä työpaikallanne?

Ihan normaalia työpäivää ei taida ollakaan.
Tämän työn jännittävin puoli onkin se, että
aina, kun puhelin tai ovikello soi, odotettavissa voi olla mitä tahansa. Joku kyselee
opiskelumahdollisuuksista Suomessa, toinen
haluaa tietää, miten Kreikassa mennään
naimisiin, yhdeltä passi on ryöstetty, ja
toiselle on syntynyt vauva, joka pitää saada
rekisteröityä.
Ikävimmät
uutiset
on
soittajalla, joka joutuu pyytämään apua
sairaus- kuolemantapaukseen liittyen.
4. Työssänne tapaatte varmaan paljon ulkomaalaisia ja suomalaisia poliitikkoja ja muita
merkkihenkilöitä. Ketkä kaksi teille on jäänyt
syvimmin mieleen ja miksi?

Gran Canarialla ollessani sain kutsun Espanjan kuningasparin kunniaksi järjestetylle vastaanotolle. Sain kätellä Espanjan kuningatarta. Kuningatar Sofia on hyvin suosittu Espanjassa ja käsittääkseni myös Kreikassa.
Kohdalleni tuskin tulee suurempaa kunniaa.
5. Oletteko työskennelleet muualla ennen ulkoministeriötä? Missä?

Olen ollut töissä matkaoppaana Tjäreborgilla
ja Finnmatkoilla Espanjassa ja Marokossa sekä yhden kauden Rhodoksella

8. Miten Kreikan kieli sujuu, ja onko teillä ollut aikaa tutustua Kreikan kulttuuriin?

Olen ilmoittautunut kreikan kielen kursseille,
ja tarkoituksenani on opiskella viisi tuntia viikossa iltaisin syyskuun puolestavälistä jouluun saakka. Nyt aika on mennyt työhön tutustumiseen ja asunnon hakuun. Ateenan
keskustaan olen kuitenkin tutustunut ajelemalla kaksikerroksisella punaisella bussilla
pari päivää.
9. Onko teillä ollut aikaa ottaa osaa Suomiyhteisöjen toimintaan eri asemamaissa?

Tyttäreni kävi Suomi koulua Los Angelesissa
koko sen kolme vuotta, jotka vietimme
siellä.
Marokossa kokoontui "Suomettaret" ryhmä
parin kuukauden välein vuorotellen kunkin
kotona.
Las Palmasissa olin paljon tekemisissä Suomi
Kerhon kanssa. Kerho on hyvin aktiivinen
(noin 600 jäsentä). Kerho sijaitsee keskellä
kaupunkia omissa tiloissaan, ja siellä on
esim. järjestetty edullinen ruokailu arkipäivisin. Vakavamman ohjelman lisäksi kerho järjestää retkiä, tanssia, espanjankielen opetusta, kuorolaulua ja karaokea...
10. Kun vaihdatte vapaalle, valitsetteko mieluiten loman Suomessa vai ulkomailla, ja onko teillä suosikkilomakohdetta?

Äitini ja kaksi veljeäni perheineen asuvat
Pohjan kirkonkylässä. Vietän kesälomani aina siellä. Tyttäreni kanssa teemme lyhyitä
kaupunkilomia silloin tällöin.
11. Mikä matkakokemus on vaikuttanut teihin syvimmin? Miksi?

Ehkäpä tämän vuoden Etelä-Afrikan matka
on ollut kaikkien vaikuttavin. Marokossa syntyi ystäväporukka, joka on tavannut eri
maissa, ja maaliskuussa 2009 meidät oli
kutsuttu
eteläafrikkalaisen
Neliksen
syntymäpäiviä
viettämään
Pretoriaan.
Krugerin eläinsafari oli unohtumaton elämys.
12. Milloin olette onnellinen?

Ainahan minä olen onnellinen 
Toimitus
kiittää
Leena
Wiléniä
haastattelusta, ja toivottaa hänelle mukavia
Kreikan vuosia!

6. Onko teillä perhettä ja onko se mukana
täällä Kreikassa?

Minulla on tytär, Paulina, joka kaiken muuttamisen jälkeen päätti jo Marokosta paluum-
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Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Pääministeri Vanhanen palkittiin New Yorkissa (Valtioneuvoston viestintäyksikön tiedote

25.9.2009)

Pääministeri Matti Vanhanen vastaanotti
torstaina 24. syyskuuta New Yorkissa Louise
Blouin Foundation -säätiön palkinnon. Säätiö
järjestää vuosittain yhteistyössä YK:n kanssa
globaaleihin kysymyksiin keskittyvän Global
Creative Leadership -huippukokouksen, jonka gaala- ja palkintoseremoniassa palkittiin
tänä vuonna kolme eri alojen johtajaa saavutuksista globaalien kysymysten parissa.
Pääministeri Vanhanen on edistänyt työssään kiitettävällä tavalla teknologisia innovaatioita ja globaalia vastuuta erityisesti ilmastonmuutosasioissa, palkinnon myöntäjä
perustelee. Palkinto annettiin myös Pakistanin murhatun presidentin Benazir Bhutton
kunniaksi sekä kanadalaiselle "Industrial Designer for Urban Areas" Bruce Maulle.
Palkinnon ovat aiemmin saaneet mm. Yhdysvaltain ex-presidentti Bill Clinton, Jordanian kuningas Abdullah II, Wikipedian perustaja Jimmy Wales ja sopraano Renee Flemming.
Järjestyksessään neljäs Global Creative Leadership -huippukokous on koonnut yhteen
valtion- ja hallitusten päämiehiä, yritysjohtajia sekä taiteen ja tieteen edustajia New
Yorkiin 23. - 25. syyskuuta. Osallistujia ovat
mm. Alankomaiden pääministeri Jan Peter
Balkenende, Pakistanin presidentti Asif Ali
Zardari, Maailman kauppajärjestön johtaja
Pascal Lamy ja kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Dominique Strauss-Kahn.
Pääministeri Vanhanen pitää kokouksessa
perjantaina 25. syyskuuta key note -puheen,
jonka teemana ovat innovaatiot, yrittäjyys ja
kilpailukyky.
Louise Blouin Foundation on vuonna 2005
perustettu säätiö, jonka tavoitteena on lisätä
ymmärrystä
globalisaation
seurauksena
muodostuneista haasteista ja mahdollisuuksista. Säätiö on aktiivinen erityisesti taiteiden, talouden ja neurologian aloilla.

Listan häntäpäässä olivat Bulgaria ja Romania, joissa kansantuote henkeä kohden oli
alle puolet EU:n keskiarvosta.
Luxemburgilaisten tuloissa on EU:n keskiarvoon verrattuna tapahtunut suurin pudotus.
Vuonna 2007 heidän tulonsa olivat 267 prosenttia keskiarvoa suuremmat, mutta nyt siis
”vain” 253 prosenttia. Myös belgialaisten
suhteellinen asema heikkeni selvästi.
Suomi on EU:n kolmanneksi kallein maa

(Iltalehti 17.7.2009)

Torstaina julkaistujen tilastojen mukaan
Suomea kalliimpia maita olivat ainoastaan
Tanska ja Irlanti.
Suomessa hinnat olivat viime vuonna 125
prosenttia EU-maiden keskimääräisestä tasosta. Tilastoissa vertaillaan muun muassa
ruoan, alkoholin sekä tupakkatuotteiden,
vaatteiden ja kodinelektroniikan hintoja.
Vaatteiden osalta Suomi on koko unionin
kallein maa.
Halvimpia EU-maita ovat Bulgaria, Romania,
Liettua ja Puola.
EU:n direktiivi lyhentää ajokorttien voimassaoloaikoja (Iltalehti 3.7.2009)

(europa.eu.int)

EU-direktiivi, joka lyhentää ajokorttien voimassaoloaikoja, tuo liikenteessä liikkuville lisäkustannuksia.
Henkilöautokortti olisi ehdotuksen mukaan
voimassa viisitoista ja kuorma-autokortti viisi
vuotta kerrallaan.
Vielä ei ole aivan tarkkaa tietoa siitä, kuinka
paljon korttien tiheämpi uusiminen tulee
kansalaisille maksamaan. Mutta jos ensimmäinen ajokortti maksaa nykyiset 60 euroa
ja henkilöautokortin uusii kolmekin kertaa
ennen 70:tä ikävuotta, kustannukset hipovat
vähimmillään paria sataa euroa.
- Perusperiaate on se, että oli kyseessä mikä
tahansa lupa, luvanhakija maksaa tuottamisesta aiheutuvat kustannukset, sanoo ylitarkastaja Minna Gråsten sisäministeriöstä.
Ajokorttien määräaikaisuus lisää myös poliisin työtaakkaa, jos ajokorttien myöntäminen
pysyy sillä. Arvion mukaan ajokorttilupien
määrä lähes kaksinkertaistuu vuoteen 2043
mennessä.
Direktiivin mukainen lainsäädäntö tulee voimaan vuonna 2013.

Suomalaiset EU:n kahdeksanneksi varakkaimpia (Taloussanomat 25.6.2009)

Uusi EU-määräys purkaa puhelujen laskupommit (Digitoday 25.6.2009)

Suomalaiset ovat EU:n kahdeksanneksi varakkaimpia, EU:n tilastokeskus Eurostat arvioi keskiviikkona. Vuotta 2008 koskevat luvut
ovat vielä arvioita, mutta niiden mukaan
Suomen ostovoimakorjattu bruttokansantuote oli henkeä kohden 16 prosenttia EU:n
keskiarvoa suurempi.
Ylhäisessä yksinäisyydessä EU-maista on yhä
Luxemburg, jonka bkt henkeä kohden oli yli
2,5 kertaa keskivertoeurooppalaista suurempi. Suomen edelle kirivät myös britit, tanskalaiset, ruotsalaiset, itävaltalaiset, hollantilaiset ja irlantilaiset. EU:n ulkopuolisista maista
Norja, Sveitsi, Islanti ja Yhdysvallat olivat
kaikki Suomea edellä.

Ensi vuoden maaliskuun alussa voimaan tuleva EU:n hintasääntely purkaa kuluttajien
pelkäämän laskupommin. Määräyksen mukaan operaattorin on katkaistava datasiirto,
kun siitä on kertynyt maksettavaa 50 euroa.
Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa
käytetään laskukatosta ilmaisua datasiirron
katkaisurajatoiminto. Katkaisu tapahtuu, kun
50 euron maksukatto on saavutettu. Näin
estetään jopa tuhansien eurojen yllätyslaskut datasiirron käyttäjille. Operaattoreiden
tulee tarjota toimintoa halukkaille 1. maaliskuuta 2010 alkaen.
Operaattorin on varoitettava asiakasta, kun
80 prosenttia sovitusta datamäärästä tai hinnasta on tullut täyteen ja ilmoittaa, kun raja
ylittyy. Lisäksi operaattorin on ilmoitettava,

EUROOPAN UNIONI
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mitä asiakkaan täytyy tehdä, jos hän haluaa
jatkaa datapalvelun käyttämistä ulkomailla
maksukaton ylittymisestä huolimatta.
Heinäkuun alussa EU:ssa voimaantuleva hintasääntely määrää operaattorit käyttämään
puhelulaskutuksessa sekuntiveloitusta. Se pitää käynnistää soitetun verkkovierailupuhelun ensimmäisten 30 sekunnin jälkeen ja
vastaanotetun puhelun ensimmäisestä sekunnista lähtien.
Komission tavoitteena savuton Eurooppa
vuoteen 2012 mennessä

(Bryssel 30. kesäkuuta 2009)

Euroopan komissio hyväksyi tänään laajan
lausuntokierroksen jälkeen ehdotuksen Euroopan neuvoston suositukseksi, jossa kaikkia jäsenvaltioita kehotetaan laatimaan vuoteen 2012 mennessä lakeja suojellakseen ihmisiä tupakansavulle altistumiselta. Tupakka
on Euroopan unionin alueella edelleen merkittävin yksittäinen ennenaikaisen kuoleman
ja sairastumisen syy. Varovaisten arvioiden
mukaan vuonna 2002 EU-25-maissa kuoli tupakansavun vuoksi 79.000 aikuista, joista
19.000 tupakoimatonta. Heistä 72.000 oli altistunut tupakansavulle kotonaan ja 7.300
työpaikallaan.
”Uskon vahvasti, että jokaisella eurooppalaisella on oikeus tulla suojelluksi tupakansavulta. Suuri yleisö tukee tätä tavoitetta, ja
me toimimme yhteistyössä jäsenmaiden
kanssa sen saavuttamiseksi”, terveysasioista
vastaava komissaari Androulla Vassiliou totesi.
Kymmenellä Euroopan unionin maalla on jo
olemassa kattava tupakoinnin vastainen lainsäädäntö. Yhdistyneen kuningaskunnan ja
Irlannin säännökset savuttomista alueista
ovat tiukimmat: tupakoiminen on täysin kielletty suljetuissa julkisissa tiloissa, julkisissa
liikennevälineissä ja työpaikolla. Bulgarian on
määrä seurata niiden esimerkkiä vuonna
2010. Hiljattain tehty Eurobarometritutkimus
osoitti, että tupakoinnin vastaisiin toimenpiteisiin suhtaudutaan yhä myönteisemmin.
Eurooppalaisista 84 prosenttia kannattaa sitä, että toimistot ja muut sisätiloissa sijaitsevat työpaikat ovat savuttomia, 77 prosenttia
tukee tupakoinnin kieltämistä ravintoloissa ja
61 prosenttia on sitä mieltä, että tupakointia
ei pitäisi sallia baareissa.
Suosituksessa ehdotetaan jäsenmaille kolmea toimintalinjaa.
• Maiden olisi kolmen vuoden kuluessa suosituksen hyväksymisestä luotava lainsäädäntö, jolla suojellaan ihmisiä tupakansavulle altistumiselta suljetuissa julkisissa tiloissa, työpaikoilla ja julkisissa liikennevälineissä Maailman terveysjärjestön tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen 8 artiklan mukaisesti.
• Savutonta ympäristöä koskevien lakien
vaikutusta olisi vahvistettava muilla toimenpiteillä, esimerkiksi suojelemalla lapsia tupakansavulta, tukemalla tupakoinnin
lopettamista ja määräämällä tupakkapakkauksiin painettavaksi kuvallisia varoituksia.
• Yhteistyötä EU-maiden kesken olisi vahvistettava luomalla tupakoinnin torjuntaa
käsittelevien kansallisten tietokeskusten
verkosto.
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Kaikissa jäsenvaltioissa on jo olemassa jonkinlaista sääntelyä, jolla pyritään rajoittamaan altistumista tupakansavulle ja sen haitallisia terveysvaikutuksia. Sääntelyn soveltaminen ja luonne kuitenkin vaihtelevat
maasta toiseen. Toistaiseksi kymmenessä
EU:n jäsenvaltiossa on kattava lainsäädäntö,
jolla suojataan ihmisiä altistumasta tupakansavulle. Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa tupakointi on kielletty täysin
kaikissa suljetuissa tiloissa ja työpaikoilla,
myös baareissa ja ravintoloissa. Vastaava
kielto tulee voimaan Bulgarissa kesäkuussa
2010. Italian, Maltan, Ruotsin, Latvian,
Suomen,
Slovenian,
Ranskan
ja
Alankomaiden
savuttomuuslait
sallivat
tupakoinnin
erityisissä
suljetuissa
tupakointiin varatuissa tiloissa. Muissa jäsenvaltioissa kansalaiset ja työntekijät eivät
kuitenkaan vielä täysin välty tupakansavulta
sisätiloissa olevilla työpaikoilla ja julkisissa
tiloissa.
Viime vuosikymmenen alussa annettiin joukko EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivejä, joilla rajoitettiin tupakointia työpaikoilla. Vuonna 1989 annettiin neuvoston päätöslauselma ja vuonna 2002 neuvoston suositus
tupakoinnin ehkäisemisestä, joissa jäsenvaltioita kehotettiin suojelemaan ihmisiä ympäristön tupakansavulta työpaikkojen sisätiloissa, suljetuissa julkisissa tiloissa ja julkisissa
liikennevälineissä. Lainsäädännöllisten toimenpiteiden lisäksi käynnistettiin kaksi tupakoinnin vastaista tiedotuskampanjaa: Feel
free to say no ja HELP – Elämä ilman tupakkaa -kampanjat nostivat esiin muun muassa
passiivisen tupakoinnin vaarat.
Vuonna 2007 komissio julkaisi Tavoitteena
savuton Eurooppa: EU:n toimintavaihtoehdot
-nimisen vihreän kirjan ja käynnisti näin julkisen keskustelun siitä, miten voitaisiin parhaiten edistää elinympäristön savuttomuutta.
Ensimmäisen kansanterveyttä koskevan sopimuksen,
Maailman
terveysjärjestön
WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen, ovat allekirjoittaneet kaikki
järjestön jäsenet, ja sen on tähän mennessä
vahvistanut 164 osapuolta, mm. Euroopan
yhteisö ja 26 sen jäsenmaista. EY johtaa
neuvotteluja
tupakkatuotteiden
laitonta
kauppaa koskevasta puitesopimuksen pöytäkirjasta, ja se on toiminut aktiivisesti sopimuksen täytäntöönpanon hyväksi.
Heinäkuussa 2007 toisessa sopimuspuolikokouksessa hyväksyttiin kattavat suuntaviivat
siitä, miten ihmisiä suojellaan altistumiselta
passiiviselle tupakoinnille. Näin syntyivät
yleiset säännöt, joita osapuolten olisi noudatettava. EY osallistui suuntaviivojen kehittämiseen.
TALOUSUUTISET
Tuotannon lasku kiihtyi loppukeväällä

(Suomen Sillan Uutisviikko 29/2009)

Suomen kansantalouden tuotanto jatkoi
jyrkkää laskuaan toukokuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Työpäiväkorjattu tuotanto supistui 11,4 prosenttia toukokuusta 2008. Toukokuussa oli kaksi työpäivää vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tuotannon pudotus kiihtyi toukokuussa, sillä
huhtikuussa tuotanto supistui 9,5 prosenttia
viime vuodesta. Huhtikuuhun verrattuna
tuotanto väheni toukokuussa 1,9 prosenttia.
Tuotanto kääntyi laskuun marraskuussa
2008, mistä lähtien alaspäin on kuukausittain tultukiihtyvää vauhtia.
Tilastokeskus arvioi jalostuksen eli teollisuuden ja rakentamisen supistuneen toukokuussa 22 prosenttia vuoden takaisesta. Palveluissa pudotusta oli seitsemän prosenttia. Alkutuotannossa tuotanto supistui seitsemän
prosenttia.
Alkutuotannolla
tarkoitetaan
maa-, riista-, metsä- ja kalataloutta.
Suomen vienti kutistui 41 prosenttia
(Taloussanomat 3.8.2009)
Taloustaantuma on kutistanut Suomen ulkomaankauppaa tuntuvasti vuoden alkukuukausina. Toukokuussa vienti ja tuonti jäivät
Tullihallituksen kuukausitilaston mukaan 41
prosenttia pienemmiksi kuin vuotta aikaisemmin.
Viestintälaitteiden, metallien ja öljytuotteiden viennin arvo jäi toukokuussa alle puoleen viimevuotisesta. Kulkuneuvojen viennin
arvo pieneni alle neljäsosaan, kun viime vuoden toukokuulle osui 150 miljoonan euron
porauslauttatoimitus. Koneiden ja laitteiden
vienti supistui kolmanneksen ja metsäteollisuuden tuotteiden runsaan neljänneksen.
Tuontia vetivät alaspäin varsinkin raakaöljy,
öljytuotteet, moottoriajoneuvot ja metallit.
Tuontia kasvattivat puolestaan 90 miljoonan
euron arvoiset lentokonetoimitukset sekä
lääkkeet.
Vienti Venäjälle supistui toukokuussa lähes
60 prosenttia. Saksa ja Ruotsi ovat olleet alkuvuonna Venäjää suurempia vientimaita.
Tuonti Venäjältä jäi puoleen viimevuotisesta.
Viennin arvo oli toukokuussa 3,4 miljardia ja
tuonnin 3,3 miljardia euroa. Kauppatase oli
92 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä
oli puolet pienempi kuin vuosi sitten.
Koko alkuvuonna eli tammi–toukokuussa
vienti ja tuonti supistuivat runsaan kolmanneksen viime vuoden vastaavasta ajasta.
Kauppaylijäämä kutistui noin 600 miljoonaan
euroon viime vuoden lähes 1,7 miljardista
eurosta.
OECD tutki: Suomessa halvimmat matkapuhelut (Digitoday 12.8.2009)
Hollannissa, Suomessa ja Ruotsissa puhutaan halvimmat matkapuhelut, selvisi OECDmaiden vertailussa. Kännykänkäyttäjille kalleimpia maita ovat Kanada, Espanja ja Yhdysvallat.
Suomalaisilla kännykänkäyttäjillä on kansainvälisen vertailun perusteella pienet laskut,
sillä maan matkapuhelinliittymien keskihinnat ovat OECD-maiden pienimpien joukossa.
Pohjoismaat menestyivät muutenkin hyvinteollisuusmaiden järjestön OECD:n vertailussa.
Keskiverto-kännykänkäyttäjälle
halvimmat
maat ovat Suomi ja Hollanti, missä vuoden
puhelinlaskun hinnaksi tuli molemmissa
131,44 dollaria. Kolmanneksi halvin oli Ruotsi, missä vuoden lasku oli 137,94 dollaria.
Tutkimuksessa oletettu keskiverto kännykänkäyttäjä soittaa vuodessa 780 puhelua, lä-
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hettää 600 tekstiviestiä ja kahdeksan mmsviestiä.
Matkapuhelinliittymien hintoja vertailtiin kolmessa eri oletusluokassa. Suurkäyttäjä soittaa vuodessa 1680 puhelua, lähettää 660
tekstiviestiä ja 12 ms-viestiä.
Vähäisen käytön oletusmäärä oli 360 soittoa,
396 tekstiviestiä ja kahdeksan mms-viestiä.
Keskivertokäytöllä ylivoimaisesti kallein maa
oli Yhdysvallat, missä vuoden lasku oli
635,85 dollaria. Espanjassa ja Kanadassa
vuoden puhelinlasku oli noin 500 dollarin
luokkaa.
Kännykän suurkuluttajalle halvimmat maat
ovat Tanska, Hollanti, Ruotsi ja Suomi, missä hinnat vaihtelevat 180–200 dollarin välillä. Kalleimpia maita ovat Espanja, Tshekki ja
Slovakia, joissa laskut ovat 850-960 dollaria.
Vähän soittavalle halvin maa on Tanska,
missä vuoden puhelut ja viestit maksavat
vain vähän yli 50 dollaria. Suomessa selviää
kymmentä dollaria kallimmalla ja Ruotsissa
alle 80 dollarilla. Yhdysvalloissa lasku on vähäiselläkin käytöllä 280 dollaria.
Suomi putosi yritysrankingissa

(Taloussanomat 19.9.2009)

Suomi putosi kaksi sijaa Maailmanpankin selvityksessä, jossa tarkasteltiin yritysten toimintamahdollisuuksia.
Maailmanpankin Doing Business 2010 –raportin mukaan Suomi on maailman 16. yritysystävällisin maa. Pudotusta edellisestä
vertailusta on kaksi sijaa, tuolloin Suomi oli
14.
Vuosittain julkaistava Doing Business –raportti arvioi pienten ja keskisuurten yritysten
toimintaedellytyksiä maailman eri maissa.
Tutkimuksen mukaan yritysten elämää helpottavien reformien määrä on suurempi köyhissä kuin rikkaissa maissa.
Suomessa ensi vuonna toteutetaan vain yksi
reformi, kun esimerkiksi Kolumbia tekee
kahdeksan ja Ruanda seitsemän.
Vertailun kärjessä ovat Singapore, Uusi Seelanti ja Hong Kong. Pohjoismaista Tanska on
6. ja Norja 10. Ruotsi jää Suomen taakse
olen 18. sijalla.
Viime viikolla julkasitu raportti herätti julkistuksensa yhteydessä voimakasta kritiikkiä
ay-liikkeeltä, sillä siinä annetaan pisteitä esimerkiksi irtisanomisen helpottamisesta. Esimerkiksi Portugali ja Honduras saavat raportissa miinusta, kun ne paransivat työntekijöiden asemaa.
Wärtsilä toimittaa voimalat Lesbokselle ja
Kyprokselle (Good News! From Finland

23.7.2009)

Wärtsilän asema Välimeren voimalatoimittajana vahvistuu kahden uuden tilauksen
myötä. Voimalatoimitukset menevät Kreikalle
kuuluvalle Lesboksen saarelle ja Kyprokselle.
Tilausten arvo on yhteensä 40 miljoonaa
euroa.
Tilaus koskee Wärtsilän hajautetun energiantuotannon voimaloita. Nämä voimalat
toimivat hyvin olosuhteissa, joissa saarien
asukasmäärä ja sähköntarve moninkertaistuvat turistisesongin aikana. Vaihtelevaan
energiantarpeeseen suunnitellut voimalat
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ovat tehokas ja ympäristöystävällinen ratkaisu.
Suuritehoisten moottoreiden tulee Wärtsilä
Power Plantsin Itä-Euroopan aluejohtajan
Harry Lindroosin mukaan voida käydä kesäkuukausien ajan täydellä teholla, mutta matalilla päästöillä. Wärtsilän etuna ovat myös
kattavat huoltopalvelut. Yhtiö tarjoaa palveluja saarilla ympäri vuorokauden.
Voimalat ovat EU-määräyksien mukaisesti
todella vähäpäästöisiä. Voimaloiden moottorit onkin varustettu viimeisimmillä matalan
päästötason teknisillä ratkaisuilla. Kyproksen
voimalaitos on keskeisen sijaintinsa vuoksi
varustettu myös erillisellä päästöilmasta typpioksideja poistavalla järjestelmällä.

Vaikka talouskriisi voi sekoittaa brändipakkaa, länsimaisten yritysten hallitsemille kärkisijoille pääseminen on todella vaikeaa.
Etenkin kärkisijoilla olevat yritykset tuntuvat
liimautuneen sinne tiukasti: brändilistauksen
viiden kärjessä ei ole tapahtunut muutoksia
viime vuodesta.
Virvoitusjuomajätti Coca-Cola on horjumaton: 123-vuotias yhtiö on jälleen ykkönen.
Se hallitsee virvoitusjuomateollisuutta volyymilla ja dollareilla laskettuna.
– Maailmanlaajuinen merkitys määrittelee
Coca-Colan, ja se on menestyksekkäästi laajentunut yli 200 maahan.
Tänä vuonna Coca-Cola on laajentanut erityisesti Coke Zero -brändiään.

Nokialle ykköspaikka viherindeksissä

Ahtisaaren Nobelista 70 000 euron lisämenot
budjettiin

(Kauppalehti 21.9.2009)

Nokia kertoo, että se on sijoittunut parhaaksi
teknologiayritykseksi arvostetussa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä.
Yhtiön mukaan indeksin kärkipaikka johtuu
siitä, että se on yhdistänyt ympäristöasiat ja
kestävän kehityksen kaikkeen toimintaansa.
Nokia on pyrkinyt muun muassa vähentämään ympäristövaikutuksia tuotteidensa
pakkaamisessa, energian kulutuksessa, materiaaleissa ja kierrätettävyydessä.
Lisäksi Nokia kertoo toimivansa yhteistyössä
viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Yhtiö on kehittänyt muun muassa ohjelmistoja terveystyöntekijöille sekä järjestänyt yhteyksiä oppimateriaalien jakamiseksi syrjäisille alueille kehittyvissä maissa.
Nokia jumittui top5-brändiksi

(Taloussanomat 18.9.2009)

Nokia on tänäkin vuonna viidennellä sijalla
maailman parhaiden globaalien brändien listalla. Interbrandin raportti osoittaa, että yritykset ovat liimautuneet tiukasti asemiinsa,
eikä kärkibrändejä ole helppo kolhia ykkössijoilta.
Nokia on ollut vuodesta 2007 asti viidennellä
sijalla, jonne se nousi käytyään välillä jopa
kahdeksannella sijalla.
– Nokia näyttää jäävän jälkeen dynaamisimmista älypuhelininnovaatioista kuten Applen
iPhonesta ja RIM:n BlackBerrystä, raportissa
todetaan
Nokian vahvuutena pidetään raportissa kuitenkin kehittyviä markkinoita:
– Nopeasti kehittyvillä markkinoilla, joilla Nokialla on johtava markkinaosuus, brändi jatkaa nuoreen yleisöön keskittyvää strategiaansa trendikkäällä suunnittelulla ja suhteellisen edullisella hinnalla.
Interbrand luotaa katsauksessaan myös
nousussa olevia brändejä. Interbrandin mukaan jotkin yritykset nousevat taantumasta
todennäköisesti vahvempina kuin koskaan.
Markkina-asemaansa ja johtajan statustaan
kasvattamassa ovat raportin mukaan Barclays, Credit Suisse ja Santander.
Myös kehittyviltä markkinoilta Interbrand
odottaa nousevia tähtiä. Kiinasta mainitaan
muun muassa PC-yhtiö Lenovo ja olutfirma
Tsingtao. Venäläisistä brändeistä puolestaan
nousua voi odottaa kaasuyhtiö Gazpromilta
ja lentoyhtiö Aeroflotilta.

(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2009)

Presidentti Martti Ahtisaaren Nobel-palkinnosta aiheutuu valtiolle 70 000 euron lisälasku ensi vuoden budjettiin.
Valtiovarainministeriö on hyväksynyt budjettiehdotukseensa korotuksen eläkkeellä olevien presidenttien menoihin. Ministeriö hyväksyi presidentin kanslian esityksen sellaisenaan.
Linnanvouti Anne Puotin mukaan kyse on lähinnä presidentti Ahtisaaren tarvitsemista
turvallisuuspalveluista, joiden tasoa on pitänyt nostaa.
Päätös perustuu tasavallan presidentin eläkeoikeudesta annettuun lakiin. Sen mukaan
eläkkeelle siirtyneelle presidentille voidaan
antaa turvallisuus-, toimisto- ja muita vastaavia palveluja.
Presidentin kanslian määrärahoihin lisätään
kolme miljoonaa euroa presidentinlinnan peruskorjaukseen. Remonttia tehdään myös
presidentin kesäasunnossa Kultarannassa ja
Mäntyniemen virka-asunnossa.
Suomalainen bensalitra maailman kalleimpia

(Taloussanomat 1.7.2009)

Uutistoimisto Reutersin tekemässä 19 maata
kattavasta vertailusta ilmenee, että kalleinta
bensaa tankataan Norjassa. Jos vertailussa
olisi mukana Suomi, se yltäisi kolmossijalle.
Norja on vertailun ainoa maa, jossa bensalitra maksaa yli kaksi dollaria. Toisena on Britannia, jossa litrahinta on tällä hetkellä 1,71
dollaria.
Reuters ei ole ottanut vertailuun mukaan
muita Pohjoismaita kuin Norjan.
Jos Suomi, Ruotsi ja Tanska olisivat mukana
tilastossa, Suomi kiilaisi kolmanneksi Britannian ohi lähelle Norjan lukuja: Öljy- ja kaasualan keskusliiton kokoamien tietojen mukaan bensalitran hinta kesäkuun puolivälissä
oli Suomessa keskimäärin 1,37 euroa. Dollareissa litrahinta olisi tällöin 1,93 – sentin vähemmän kuin Tanskassa.
Halvinta bensa on Venezuelassa, jossa litrahinta on vaivaiset 0,03 dollaria.
Bensan hinta maailmalla on ollut nousussa
kesäkuun loppupuolella. Vaikka hinta jatkaisi
nousuaan heinäkuussa, viime kesän huippulukemiin tuskin kuitenkaan ylletään.
Viime vuonna heinäkuun alussa bensan litrahinta Suomessa oli keskimäärin 1,6 euroa.
Nyt polttoainetta voi hintavertailusivusto

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

polttoaine.netin mukaan tankata halvimmillaan 1,27 euron litrahintaan.
Suomen, Ruotsin ja Tanskan hinta on laskettu kesäkuun puolivälissä. Muiden maiden
hinnat on laskettu kesäkuun lopussa.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Koulutuksesta Suomen uusi vientituote

(Good News! From Finland, 16.7.2009)
Opetusministeri Henna Virkkunen tahtoo
tehdä suomalaisesta koulutusosaamisesta
vientituotteen. Vientistrategiaa valmistelemaan on perustettu työryhmä. Strategia tullaan esittelemään valtioneuvostolle vuoden
2009 loppuun mennessä.
Virkkunen kertoi tiistaina Porissa uskovansa,
että Suomi pystyy tarjoamaan merkittävää
osaamista kansainvälisesti erittäin kilpailluilla
markkinoilla. Tämä voikin johtaa uusien työpaikkojen ja menestyvän yritystoiminnan
syntymiseen.
Virkkunen uskoo Suomen hyvien tulosten
PISA-tutkimuksessa lisäävän suomalaisten
palvelujen kysyntää. Suomen sijoittuminen
tutkimuksen kärkimaihin vuosina 2001, 2004
ja 2007 on houkutellut tuhansia vierailijoita
tutustumaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään.
Työryhmän tehtävänä on kartoittaa suomalaisten koulutusvientitoimijoiden vahvuuksia
ja heikkouksia. Sen tulisi myös tunnistaa nykyiset tukijärjestelmät, joita voitaisiin käyttää koulutuksen vientihankkeisiin. Hankkeen
aikana pyritään myös luomaan Suomeen
koulutusvientiklusteri.
Opetusministeriön kansainvälisten asiain johtajan Jaana Palojärven mukaan vientistrategian pääpaino tulee olemaan korkeakouluissa esimerkiksi maksullisen tilauskoulutuksen
muodossa.
Suomalaislapset käyvät koulua muita vähemmän

(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2009)

Suomalaiset peruskoululaiset istuvat koulussa huomattavan vähän verrattuna muiden
OECD-maiden koululaisiin. Suomalaislapset
kuluttavat pulpettia 7:n ja 14 ikävuoden välillä alle 6 000 tuntia, kun OECD:n keskiarvo
on lähes 7 000 tuntia.
Suomalaisia vähemmän koulussa ovat ainoastaan virolaislapset. Huomattavan paljon
opetustunteja on Chilessä, Italiassa, Hollannissa ja Australiassa.
Tiedot selviävät OECD:n vuosittaisesta koulutusvertailusta, joka perustuu osin vuoden
2006 ja osin vuoden 2007 lukuihin.
Opetusalan ammattijärjestö OAJ pitää vähäistä oppituntimäärää seurauksena siitä,
että koulutukseen käytetään Suomessa keskimääräistä vähemmän rahaa.
Järjestö haluaisi perusopetukseen lisää tunteja ja toivoo asialle tehtävän jotain meneillään olevassa tuntijakouudistuksessa.
Suomessa useampi kuin joka kolmas 20–29vuotiaista opiskelee. Osuus on suurempi
kuin missään muussa OECD-maassa. Raportin mukaan Suomen ongelmia ovat sekä pitkään ja hartaasti opiskelevat että vaille koulutusta jäävät. Pitkälle kouluttautuvat siirty-

8

vät työelämään muiden maiden nuoria myöhemmin.
Ulkomailla opiskelevista vain kolme prosenttia on valinnut Suomen kohdemaakseen. Innokkaimmin Suomeen tulevat opiskelemaan
virolaiset, ruotsalaiset, unkarilaiset ja venäläiset.
Suomalaiset lähtivät opiskelemaan eniten
Ruotsiin, Isoon-Britanniaan, Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Viroon.
Helsingin kauppakorkeakoulu pääsi maailmanlistalle (Taloussanomat 5.10.2009)
Helsingin kauppakorkeakoulunkin toteuttama CEMS-maisteriohjelma on valittu Financial Timesissä maailman parhaaksi alallaan.
Kansainvälisestä vaihto-ohjelmasta valmistuu vuodessa 25 suomalaismaisteria.
Financial Times -lehti on vertaillut maailmalla tarjolla olevia kauppatieteellisiä maisteriohjelmia.
Kansainvälisyyden, monipuolisuuden ja oppilaiden urakehityksen perusteella parhaaksi
lajissaan nousi 28 yliopiston ja 50 yrityksen
verkoston toteuttama CEMS-ohjelma.
Suomesta ohjelmassa on mukana Aalto-yliopistoon kuuluva Helsingin kauppakorkeakoulu. Sieltä valmistuu vuosittain noin 25
CEMS-maisteria.
Suomalaisopiskelijat suorittavat ohjelman
oman tutkintonsa ohella, ja käyvät tekemässä osia siitä jossain ulkomaisessa CEMS-yliopistossa.
Toiseksi Financial Timesin vertailussa ylsi
HEC Paris ja kolmanneksi ESCP Europe.
Helsingin kauppakorkeakoulun omin voimin
toteuttama kotimainen maisteriohjelma pääsi sijalle 31.
Helsingin kouluihin vuorovaikutteiset valkotaulut (IT Viikko 30.7.2009)
"Ei näy!" Tämä huudahdus on kuultu lukemattomia kertoja kouluissa, kun piirtoheitin
on ollut väärin asemoitu. Helsingin koulut
antavat kyytiä piirtoheittimille ja liitutauluille
yli kymmenen miljoonan euron hankkeessa.
Ylen mukaan Helsingin koulujen kaikkiin
luokkahuoneisiin asennetaan tänä vuonna
vuorovaikutteiset valkotaulut. Projektorit,
kaapeloinnit, kaiuttimet ja valkokankaat saapuvat kaikkiaan pariin sataan kouluun.
Ennen elokuista koulujen alkamista uudet
opetuslaitteet löytyvät jo ainakin Munkkivuoren ja Malminkartanon ala-asteilta sekä Kottby Lågstadieskolasta.
Suomen kieli kiinnostaa ulkomaalaisia

(Suomi.fi 2.7.2009)

Heinä-elokuussa noin viisisataa ulkomaalaista opiskelee Suomen kieltä ja kulttuuria eri
puolilla Suomea, Kansainvälisen liikkuvuuden
ja yhteistyön keskus CIMO kertoo.
Heistä reilut 150 perehtyy syvällisesti aiheeseen Suomen kielen ja kulttuurin eritasoisilla
kesäkursseilla. Lisäksi yli kolmesataa Erasmus-vaihtoon tulevaa opiskelijaa tutustuu
kieleen elokuussa.
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön
keskus CIMO järjestää kolmesta neljään viikkoa kestävät kurssit yhdessä yliopistojen
kanssa Helsingissä, Joensuussa, Jyväskyläs-

sä, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa, Savonlinnassa ja Vaasassa.
Suomea vieraana kielenä opiskeleville yliopisto-opiskelijoille on järjestetty Suomen
kielen ja kulttuurin intensiivisiä kesäkursseja
vuodesta 1963 lähtien.
Tinoksen jazzfestivaalien kunniamaa - Suomi
(www.finalnd.gr 28.8.2009)
Tinoksen saaren ensimmäiset jazzfestivaalit
pidettiin 27.-30.elokuuta ja Suomi oli festivaalien kunniamaa.
Tinos Jazz FestivalFestivaalien taiteellinen
johtaja on Georgios Kontrafouris, kokenut
jazzmuusikko, joka on opiskellut, opettanut
ja esittänyt jazzia Suomessa. Järjestäjänä
toimi tinoslainen muusikko Thomas Albertis.
Festivaaleilla
esiintyi
Manuel
Dunkel
Quartetti
Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaa
vuonna 2014
(Opetusministeriön tiedote 16.6.2009)
Suomi on kutsuttu teemamaaksi Frankfurtin
kirjamessuille vuonna 2014. Frankfurtin kirjamessujen johtaja Jürgen Boos, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja opetusministeriö
allekirjoittivat hanketta koskevat sopimukset
tiistaina.
Kulttuuri- ja urheiluministeri Wallin pitää tilannetta ainutlaatuisena: - Ministeriö on sitoutunut kulttuurivientihankkeeseen, joka
toteutuu nykyisen hallituskauden tuolla puolen. Jotta Suomi voi osallistua tämän suuruusluokan kansainvälisiin hankkeisiin, täytyy tällaisen voida olla mahdollista. Tämän
mittaluokan ponnistukset eivät toteudu vuodessa tai kahdessa kulttuurimme tason ansaitsemalla tavalla, sanoi kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin tiistaisessa infotilaisuudessa.
- Frankfurtin kirjamessujen teemamaastatus
on Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman yhteisiä kärkihankkeita. Nyt toteutuessaan se tarjoaa opetusministeriölle mahdollisuuden yhteistyöhön muiden ministeriöiden,
erityisesti ulkoministeriön ja teollisuus- ja
elinkeinoministeriön kanssa. Teemamaahanke yhdistää saman lipun alle myös eri taiteenalat ja niiden toimijat.
- Koska Saksa on suomalaisen kirjallisuusviennin tärkein maa; on luontevaa panostaa
tämän markkina-alueen kasvattamiseen.
Frankfurtin kirjamessut tarjoavat suurimpana kirja-alan kansainvälisenä tapahtumana
myös parhaan mahdollisen kehyksen laajemmalle suomalaisen kirjallisuuden läpimurrolle, tähdensi Wallin.
- Teemamaa -hanke toteutuu viiden vuoden
kuluttua. Näiden vuosien aikana on mahdollisuus keskittyä kääntäjien kouluttamiseen,
kustantajavierailuihin ja muihin perustoimenpiteisiin suomalaisen kirjallisuuden kustantamisen lisäämiseksi Saksassa.
Wallinin mukaan pohjustustyö on jo alkanut:
suomalainen kirjallisuus on kutsuttu ensimmäiseksi teemamaaksi saksankielisen Euroopan kirjallisuustaloverkoston kirjallisuusohjelmaan vuonna 2010. - Hankkeen tavoitteena on saada 20 uutta kirjailijaa saksankielisille markkinoille ja järjestää 30 kirjailijan
laaja kiertue kaikissa 11 kirjallisuustalossa

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

huhtikuussa 2010. Parhaillaan Helsingissä
vierailee 11 kirjallisuustalon johtajat, kolme
saksalaiskustantajaa sekä neljä kirjallisuustoimittajaa tutustumassa suomalaiseen kirjallisuuteen ja kirjailijoihin, sanoi Wallin.
Hankkeen käytännön toteutuksesta vastaa
FILI - Suomen kirjallisuuden tiedotuskeskus.
Hankkeelle asetetaan myös ohjausryhmä, joka koostuu mm. opetusministeriön, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön,
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran, kustantajien sekä kirjailijoiden edustajista.
Tänä vuonna Frankfurtin kirjamessujen teemamaa on Kiina, vuonna 2010 Argentiina ja
vuonna 2011 Islanti, joka on myös Frankfurtin kirjamessujen ensimmäinen pohjoismainen teemamaa.
Aku Louhimiehen Käsky on ehdolla Euroopan
parhaaksi elokuvaksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 34/2009)

Aku Louhimiehen ohjaama elokuva Käsky on
ehdolla Euroopan parhaaksi elokuvaksi.
Suomen sisällissodan ajasta kertova Käsky
on valittu listalle, josta Euroopan elokuvaakatemian jäsenet äänestävät lopulliset palkinto-ehdokkaat.
Tarjolla on 48 filmiä 25 maasta. Alustavalla
listalla ovat mm. elokuvat Slummien miljonääri, Lukija, Baader-Meinhof-Komplex ja
Särkyneet syleilyt.
Euroopan elokuva-akatemia julkistaa lopulliset palkintoehdokkaat marraskuussa.
Palkinnot jaetaan joulukuussa Saksan Bochumissa.
Käsky pohjautuu palkittuun Leena Landerin
romaaniin. Se kertoo Suomen sisällissotaan
sijoittuvan tarinan, jossa jääkäri saa käskyn
teloittaa punaisen naissotilaan. Mies ei suostu tottelemaan käskyä ilman oikeudenkäyntiä ja esimiehiään vastustaen vie naisen
kenttätuomioistuimeen.
Käsky tuli Saksan elokuvateatterilevitykseen
elokuun lopulla. Se on myyty myös mm. Japaniin.
Elokuvassa valkoista kenttäoikeuden tuomaria näyttelevä Eero Aho palkittiin parhaana
miesnäyttelijänä Marrakechin kansainvälisellä filmifestivaalilla Marokossa viime vuoden
lopulla.
Suomalaisdokumentti palkittiin Monte Carlossa (Iltalehti 12.6.2009)
Monte Carlon 49. tv-festivaalit päättyivät
torstaina Kultaisen Nymfin Seremoniaan,
jossa palkittiin vuoden parhaat tv-ohjelmat
ja näyttelijät.
Mainostoimistomaailmaan sijoittuva Mad
Men putsasi draamapuolella pöydän voittamalla parhaan sarjan, naispääosan (Christine
Hendricks) ja miespääosan (Jon Hamm). Komediapuolella vastaavat palkinnot nappasi
ranskalaissarja Desperate Parents.
Agitpropin ja Yleisradion yhdessä Sveitsin television kanssa tuottama Käytävä No.8 palkittiin gaalassa erikoispalkinto URTI Prizella
parhaana kerronnallisena dokumenttina.
Boris Despodovin ohjaamassa dokumentissa
tarkastellaan ironisesti Balkanin maiden
puutteita ja erikoisuuksia.
Täydelliset naiset pokkasi palkinnot sekä
katsojien että lehdistön suosikkikomediana.
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ja Kyle MacLachlan vastaanotti tyytyväisenä
palkinnot niin päätösgaalassa kuin tiistaina
ennakkoon käydyssä lehdistögaalassa.
Draamoista Lost oli lehdistön ja House yleisön mieleen. Kauniit ja rohkeat palkittiin
kansan suosikkina vuoden parhaana saippuana. Tudors kruunattiin vuoden erinomaisimmaksi eurooppalaistuotannoksi.
Mika Kaurismäki kahmi palkintoja Meksikossa (Suomen Sillan Uutisviikko 32/2009)
Mika Kaurismäen elokuva Kolme viisasta
miestä on menestynyt Monterreyn kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla Meksikossa.
Elokuva voitti sekä tuomariston pääpalkinnon Cabrito de Platan että yleisöpalkinnon.
Palkinnot vastaanotti näyttelijä Pertti Sveholm.
Kolme viisasta miestä on palkittu aiemmin
mm. Tallinnan elokuvafestivaalilla.
Kilpasarjaan osallistui seitsemän elokuvaa.
Monterreyn festivaalit järjestettiin nyt viidennen kerran.
Dome Karukosken elokuvat palkittiin Portugalissa (Helsingin Sanomat 14.9.2009)
Ohjaaja Dome Karukosken kaksi elokuvaa
saivat palkintoja Festroian elokuvafestivaaleilla Setubalissa Portugalissa viikonvaihteessa.
Kielletty hedelmä -elokuva voitti festivaalien
pääpalkinnon Kultaisen delfiinin ja sai
CICAE-tuomariston tunnustuksen festivaalien
parhaasta taide-elokuvasta. CICAE-järjestö
tukee elokuvien levitystä Euroopassa.
Kielletyn hedelmän päätähti Amanda Pilke
palkittiin Hopeisella delfiinillä parhaana naisnäyttelijänä.
Tummien perhosten koti -elokuva sai toisen
palkinnon festivaalien sivusarjassa Ihminen
ja hänen ympäristönsä. On poikkeuksellista,
että samalta ohjaajalta otetaan kaksi elokuvaa mukaan kilpailemaan.
"Hallittua elokuvakerrontaa ja monella tasolla nuoren ohjaajan nappisuoritus. Erittäin
tunteellinen elokuva, joka antaa toivoa eurooppalaisen elokuvan uudesta tulemisesta",
perusteli tuomariston puheenjohtaja, tshekkiläinen ohjaaja Juraj Jakubisko Kielletyn hedelmän palkitsemista.
Tummien perhosten koti voitti pääpalkinnon
Portugalissa

(Good News! from Finland 2.7.2009)

Solar Filmsin tuottama Tummien perhosten
koti voitti pääpalkinnon, hopeisen linnan, Espinhon kansainvälisellä elokuvafestivaalilla
Portugalissa. Palkinnon vastaanotti ohjaaja
Dome Karukoski.
Festivaalin kilpasarja keskittyy ohjaajien
uran ensimmäisiin tai toisiin elokuviin. Kilpasarjan kymmenen elokuvan joukossa oli
muun muassa Venetsian, Toronton ja Moskovan festivaalien voittajia.
Tummien perhosten kodin on käsikirjoittanut
Marko Leino. Sen ovat tuottaneet Solar
Filmsin Markus Selin ja Jukka Helle. Elokuva
perustuu Leena Landerin samannimiseen romaaniin.
Tummien perhosten koti on myös Suomen
ehdokas Pohjoismaiden neuvoston elokuva-

palkinnon saajaksi. Elokuva sai elokuussa
vuoden suurimman laatutuen, 50 000 euroa.
Elokuva on aiemmin tänä vuonna palkittu
muun muassa Leedsissa, Wurzburgissa ja
kotoisessa Jussi-gaalassa.
Maailman suosituin musiikkivideo on Ylen
Elävässä arkistossa

(Suomen Sillan Uutisviikko 36/2009)

Ylen Elävästä arkistosta lähtöisin oleva musiikkivideo on maailman suosituin nettivideo.
Suomalaisartisti Gregoriuksen 1970-luvulta
oleva versio Village Peoplen YMCA-videosta
rankattiin Viral Video Chartissa vuorokauden
linkatuimmaksi videoksi. Asiasta uutisoi
Markkinointi&Mainonta-lehti.
Gregorius esittää videossa kappaleen Jari
Samulinin tanssiryhmän ja Olli Ahvenlahden
orkesterin kanssa. Julkaisuvuonna 1979 kappale ei yltänyt listoille.
Viral Video Chart yhdistää YouTuben MySpacen ja Google Videon tiedot. Listan perusti
Unruly Media vuonna 2006.
Katso video
www.youtube.com/watch?v=zTbjLOem2Qg
Signmarkille kansainvälinen levytyssopimus

(Suomen Sillan Uutisviikko 31/2009)

Räppäri Signmark on solminut levytyssopimuksen kansainvälisen levy-yhtiön Warnerin
kanssa, kertoo Voice.fi. Viittomakielinen artisti vaihtaa sopimuksen takia suomalaisen
viittomakielen amerikkalaiseen.
Signmark kertoi MTV3:n Huomenta Suomen
haastattelussa, että kielen vaihtaminen tuo
mukanaan omat haasteensa. Ystävät ovat
auttaneet häntä käännöstyössä. Hän valitsi
amerikkalaisen viittomakielen, koska se on
maailman laajimmin käytetty viittomakieli, ja
kaikissa suurissa kuurojen tapahtumissa käytetään sitä.
Helmikuussa 2010 ilmestyvä levy on Signmarkin toinen albumi. Räppäri on ensimmäinen kuuro artisti, joka on saanut levytyssopimuksen kansainvälisen levy-yhtiön kanssa.
Signmark pyrki Osmo Ikosen kanssa keväällä
Euroviisuihin, mutta jäi kakkossijalle Waldo's
Peoplen voitettua.
Siniristilipusta on tullut uusi rocksymboli
maailmalla (Suomen Sillan Uutisviikko

32/2009)

Suomen lipusta on tullut rockkuvioissa Yhdysvaltain lipun kaltainen symboli, kertoo
The 69 Eyes -yhtyeen laulaja Jyrki 69 Mitä
Suomi on -verkkopalvelussa.
Jyrki 69:n mukaan jos yhtyeen ulkomaankeikalla kymmenen vuotta sitten näkyi yleisön
joukossa Suomen lippu, oli se merkki siitä,
että paikalla oli ulkosuomalaisia, jotka olivat
lähteneet juhlimaan porukalla. ”Nyt lippuja
näkee kaikkialla, olipa sitten Saksassa, Yhdysvalloissa tai Australiassa. Eivätkä niitä
heiluta ulkosuomalaiset, vaan suomalaisten
bändien paikalliset fanit”, Jyrki 69 kertoo.
Rockarin mukaan ”Suomen lipusta on tavallaan tullut merkki siitä, että pitää tietynlaisesta melankolisesta raskaasta rockista, samalla tavalla kuin Amerikan lippu kertoo siitä, että pitää tietynlaisesta jenkkimeiningistä”.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Monelle siniristilippu on yksinkertaisesti laadun tae. Niitä myydään bändipaitoihin ja
muuhun rocktarpeistoon erikoistuneissa kaupoissa ympäri maailman, kertoo Jyrki 69.
Madonna sai uurastaa suomalaisyleisön
edessä (Helsingin Sanomat 7.8.2009)
Se käynnistyi upeasti ja päättyi uljaasti, mutta ihan helpolla ei Madonna ensimmäisellä
Suomen-vierailullaan päässyt.
Popin kuningatar tyytyi aluksi latelemaan
kohteliaisuuksia ennätykselliselle 85 000
hengen yleisölleen, mutta varhaisen hitin Into the Grooven yleisönlaulatus muutti äänensävyn.
"Siinäkö kaikki mihin pystytte? Vain yksi ihminen osaa lauluni sanat", Madonna torui
vaisuksi jääneen yleisön osuuden jälkeen.
"Annan teille vielä toisen mahdollisuuden",
hän jatkoi ennen ensialbuminsa kappaletta
Holiday.
Vielä
jatkossakin
Madonna
joutui
yllyttämään kuulijoitaan useaan otteeseen ja
pyysi näyttämään, mistä suomalaisten maine
"villeinä ja hulluina" on peräisin.
"Vähän viileää täällä tänään, minun täytyy
pitää teidät lämpiminä", laulaja sanoi ennen
La Isla Bonitaa, jonka lattarirytmit saivat
yleisöön vihdoin liikettä.
Odotettu kohokohta oli luvassa vasta setin
loppupuolella, kun ilmoille kajahti 20 vuoden
takainen Like a Prayer. Useille katsojista juuri tämä kappale näytti olevan syy paikalle
vaivautumiseen, ja myös reaktio oli sen mukainen.
Monille konsertin kokonaisilme saattoi tulla
yllätyksenä. Peräti kahdeksan setin kappaleista oli Madonnan uusimmalta albumilta
Hard Candy, jonka kiillotettu tanssiklubisoundi kuului myös vanhempien hittien sovituksissa.
Esimerkiksi vähäeleinen Vogue oli nyt kuorrutettu aivan uudella rytmipohjalla, johon oli
lainattu muun muassa uuden levyn 4 Minutes -kappaletta. Myös tunnelmallinen Frozen
kuultiin nyt hyvin erilaisena sovituksena.
Madonnan läpimurtohitti Like a Virgin ja monet muut hänen tunnetuimmista kappaleistaan jäivät edelleen kuulematta Helsingissä.
Vaihtelua dance-painotteiseen konserttiin
tarjosi La Isla Bonitan ympärille koottu rauhallisempi vaihe. Se huipentui You Must Love Me -balladiin, joka oli Madonnalta illan
pysäyttävimpiä tulkintoja.
Tähti itse uurasti lavalla täydellä teholla koko
illan, vaikka joutui kamppailemaan yleisönsä
kanssa. Tarkkaan rakennettu show eteni
myös koneen lailla tanssijoineen ja videoineen.
Yhtä suurieleistä show'ta ei ole Suomessa
koskaan ennen nähty. Toisaalta Suomessa
tuskin nähtiin mitään, jota ei olisi jo muualla
nähty.
Merkittäviä arkeologisia löytöjä tehty Snappertunassa (Suomen Sillan Uutisviikko

32/2009)

Raaseporin linnan läheisellä laajalla Grönborgin peltoalueella Snappertunassa on tehty
merkittäviä arkeologisia löytöjä. Esiin on tullut mm. arvoituksellisia puurakenteita ja kivi-
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rakennelmia, jotka saattavat olla asumusten
perustuksia, kertoo YLE Uutiset.
Metallietsinharrastaja löysi myös humoristisen puisen ihmisfiguurin, jollaista paikalla olleet asiantuntijat eivät aiemmin olleet nähneet. Hahmo näyttää miehen alavartalolta.
Vastaavanlaisia veistoksia on keskiajalla ollut, mutta Suomessa niihin ei ole aiemmin
törmätty eikä niiden käyttötarkoitus ole selvillä.
Grönborgin alueen kaivauslöydöt on toimitettu Kansallismuseoon konservoitaviksi.
Röntgenkuvaukset paljastavat löydöistä lisää.
Viimevuotisista kaivauksista löytyi mm. kannuksia ja muita hevosiin liittyviä esineitä.
Raaseporin linnaa ja sen ympäristöä on tutkittu viime vuodesta lähtien arkeologisissa
kaivauksissa. Grönborgin peltoalueelta löytyi
jo 1960-luvulla kaksi kaivoa, ja niistä toisesta arvokas Danzigissa valmistettu tinakannu.
Linna on perustettu 1370-luvulla ja hylätty
1550-luvulla.
Myös linnan ympäristön maakartoitusta on
tehty ja etsitty linnaa kiertänyttä paaluvarustusta. Linnaa on keskiaikaisten linnojen tapaan kiertänyt matalaan veteen juntattu
paaluvarustus, jolla suojattiin linnaa ei-toivotuilta aluksilta. Paaluvarustusta on kartoitettu maatutkaa apuna käyttäen, ja paalurivit
on merkitty pienin punaisin lipuin linnan
edustalle.
Parthenonin veistosten museo avaa ovensa
Ateenassa

(Helsingin Sanomat 19.6.2009)

Akropoliin uusi museo huokuu tätä päivää:
pääsylipun voi varata internetistä, ja sisäänkäynneillä kävijää odottaa läpivalaisu.
Moderneja ratkaisuja ovat myös museon leijuminen pylväiden varassa sekä rakennuksen lasiseinät, jotka peilaavat vastapäistä
Parthenonia ja lähitalojen arkea antiikin patsaita vasten.
"Haluamme museosta elämää sykkivän kohtauspaikan", kertoo hallituksen puheenjohtaja Dimitris Pandermalis.
Näyttelyesineistä enemmistö on veistoksia,
jotka antavat käsityksen arkaaisen ja klassisen kauden Akropoliista. Taideteosten paikat
on harkittu sisään tulvivan luonnonvalon ja
aikakauden mukaan.
Uudesta museosta löytyy kokoelma, joka oli
ennen Akropoliilla toimineessa museossa sekä kukkulalle kuuluneita esineitä muista museoista ja varastojen hyllyiltä.
"Kateissa ollut" päätön karyatidi on esimerkki nyt päivänvaloon astuvista patsaista.
Sveitsiläisarkkitehti Bernard Tschumi on
suunnitellut museoon kolme kokonaisuutta.
Rakennustöiden aikana löydettyjen jäänteiden näyttely on maan alla, Akropoliilta ja
sen juurelta kerätyt esineet keskellä museota ja huipulla helmi: Parthenonin koristelulle
omistettu sali.
"Tänne kannattaa tulla ensin ja tutustua
vasta sitten Parthenonin jälkeen rakennettujen temppelien, kuten Athene Niken ja
Erekhtheionin osiin", Dimitris Pandermalis
sanoo.
Feidiaan koulukunnan veistämä Parthenonin
friisi kiertää museon yläsalia liki samassa mitassa kuin aikanaan Akropoliilla.

Lordi Elgin irrotti Athene-jumalattaren juhlaa
kuvaavasta, 160 metrin pituisesta veistoskokoelmasta 1800-luvun alussa puolet. Elginin
British Museumille kauppaamien marmorien
paikalla nähdään Ateenassa kipsikopiot.
"Kankien avulla työskennelleet Elginin miehet jättivät veistoksista pelkät taustat jäljelle", Dimitris Pandermalis näyttää tyhjää kiveä Parthenon-galleriassa.
Kappaleita Parthenonista komeilee myös
muualla Euroopassa. Jokunen osa on jo lainassa tai pysyvästi takaisin Akropolis-museossa.
Marmorien palauttamista ajavia komiteoita
on 17 maassa.
Parthenonin veistokset kuuluvat tänne. Muualle voidaan tehdä hyviä kopioita, kiteyttää
Suomen toimikunnan puheenjohtaja Ole
Norrback.
Norrbackilla on jyrkkä kanta British Museumin ehdotukseen, jonka mukaan marmorit
lainattaisiin Ateenaan kolmeksi kuukaudeksi.
Se edellyttäisi, että Kreikka hyväksyy Britannian veistosten lailliseksi omistajaksi: Tavaraa ei voi lainata omistajalle, jolta se on varastettu!
www.theacropolismuseum.gr
URHEILU-UUTISET
Matti Hietanen seuraa Ojansivua Kreikkaan

(Helsingin Sanomat 2.7.2009)

Lentopallomaajoukkueen yleispelaaja Matti
Hietanen vaihtaa Italian lentopallokentät
Kreikan parketteihin. Hietanen seuraa maajoukkueen hakkuri Olli-Pekka Ojansivua
thessalonikilaiseen PAOK:iin.
"Ensimmäinen vaihtoehto oli Italiassa (Pineto) jatkaminen, mutta pelaamattomuus ei oikein houkutellut. Muitakin vaihtoehtoja kuin
PAOK oli Kreikassa, mutta päädyin lopulta
maajoukkueen päävalmentajan Mauro Berruton suosituksesta tähän seuraan", Hietanen kertoi.
Ojansivu siirtyi PAOK:iin reilu viikko sitten.
Seura otti Hietaseen yhteyttä viikonlopun
Venezuela-otteluiden jälkeen.
Hietanen, 26, tavoittelee PAOK:ssa paikkaa
nimenomaan yleispelaajana, sillä muun
muassa Italian Mantovassa 2007–08 rooli
vaihtui hakkuriksi.
"Viimeksi olen päässyt kunnolla pelaamaan
seurajoukkueessa yleispelaajana Avignonissa
Ranskassa 2006 ja sielläkin loppukausi meni
hakkurina", Hietanen kertasi.
Hietanen tietää seuralla olleen talousongelmia menneisyydessä, mutta parina viime
vuonna seura on skarpannut.
Viime kaudella PAOK ylsi Kreikan liigassa sijoille 7–8. Kreikan liigassa pelaa PAOK:n
suomalaisten lisäksi Olli Kunnari, joka siirtyi
Olympiakosiin.
Möttölä siirtyy Torpan Poikiin

(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2009)
Koripalloilija Hanno Möttölä pelaa ensi kaudella Torpan Pojissa. Möttölä, 33, pelasi
edellisen kerran kotimaisessa pääsarjassa
kausina 1994-1996, jolloin hän edusti kasvattajaseuraansa HNMKY:tä.
Möttölä on ainoa suomalaispelaaja, joka on
edennyt NBA:han. Hän pelasi Atlanta Hawk-
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sissa kaudet 2000 - 2002, mutta tulokassopimuksen umpeuduttua hän ei löytänyt paikkaa maailman kovimmasta koripalloliigasta.
Kaudet 2002 - 2008 Möttölä kiersi eurooppalaisia seuroja.
Möttölä on pelannut miesten maajoukkueessa vuosina 109 maaottelua, joissa keskimäärin 14,1, pistettä; mukana EM-lopputurnauksessa 1995; nuorten maajoukkueissa 58 ottelua
Tapio Nirkolle purjehduksessa EM-hopeaa

(Suomen Sillan Uutisviikko 32/2009)

Tapio Nirkko on purjehtinut Finnjollien EMhopeaa Bulgariassa. Mitali oli Nirkon ensimmäinen arvokisoissa. Kultaa voitti Kroatian
Ivan Gaspic, ja pronssia otti britti Edward
Wright.
Nirkko oli kilpailussa toisena ennen lauantain
finaalilähtöä, joka jouduttiin perumaan kevyen tuulen vuoksi.
Nirkon hopea on Sydneyn vuoden 2000
olympialaisissa kultaa voittaneiden Thomas
Johansonin ja Jyrki Järven jälkeen ensimmäinen suomalaisen miespurjehtijan saavuttama arvokisamitali.
Nirkon paras sijoitus ennen lauantaita oli viimevuotisten MM-kisojen 11. sija.
Keskisalo loistovauhdissa GP-finaalissa, Pitkämäki toinen

(Helsingin Sanomat 13.9.2009)

Jukka Keskisalon ja Tero Pitkämäen kausi
päättyi tyylikkäästi yleisurheilun GP-finaalissa Thessalonikissa. Keskisalo juoksi 3 000
metrin estekilpailussa viidennen sijan loistoajalla 8.12,0. Pitkämäki oli miesten keihäskisan toinen tuloksella 84,09.
Keskisalo on juossut paremmin kuin Thessalonikissa vain tehdessään SE:n elokuun lopussa Zürichissä. Kisa ei silti täysin tyydyttänyt.
"Aina ei voi juosta ennätyksiä, mutta vähän
jäi sellainen maku, että parantamisen varaa
jäi", Keskisalo totesi kauden päätöskilpailustaan.
Thessalonkin kisan voitti matkan tuore MMykkönen Ezekiel Kemboi. Kenialainen kuittasi
voiton ja sen tuomat 30 000 dollaria ajalla
8.04,38. Keskisalo pokkasi viidennestä sijasta 5 000 dollarin palkintorahat.
Kemboin ohella Keskisalon edellä maaliin ehtivät kenialainen Paul Kipsiele Koech
(8.05,47), joka huolehti matkalla vauhdinpitäjän töistä, ranskalainen Bouabdellah Tahri
(8.09,14) ja Etiopian ennätyksen 8.11,32
tehnyt Roba Gary.
Keskisalo pyrki matkalla pitämään tasaisen
kovaa vauhtia ja paransi sijoitustaan pikkuhiljaa.
"Kisan viimeiset 200 metriä olivat vähän tahmeita, ja siinä Etiopian Gary pääsi kuittaamaan voiton minusta. Garyn kanssa on kesän mittaan juostu tasaisia kisoja", Keskisalo
kertasi.
Miesten keihäskilpailussa MM-voittaja Andreas Thorkildsen piti pintansa loppuun asti.
Hän voitti GP-finaalin tuloksella 87,75. Pitkämäki kuittasi 20 000 dollaria kakkossijalla
(84,09) ja Teemu Wirkkala 4 000 dollaria
heitettyään kuudenneksi tuloksella 80.50.
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GP-finaalin muissa lajeissa amerikkalainen
Carmelita Jeter pinkaisi naisten sadan metrin
voittoon huippuajalla 10,67.
Hän nousi ennätyksellään kaikkien aikojen tilastossa kolmanneksi edellään vain matkan
ME-nainen Florence Griffith-Joyner (10,49)
ja Marion Jones, jonka ennätys 10,65 on
tehty ohuen vuoristoilman avustamana Johannesburgissa.
Jeterin tulos syntyi käytännössä tuulettomassa säässä. Tuulimittarin mukaan juoksun
aikana vastatuulta oli 0,1 metriä sekunnissa.
Uuden-Seelannin Valerie Vili työnsi naisten
kuulatyönnössä ennätyksensä ja kauden kärkituloksen 21,07. Jamaikan supermies Usain
Bolt viiletti 200 metrin voittoon loistoajalla
19,68.
Porilainen Mikko Salo valloitti maailman kovakuntoisimman tittelin

(Helsingin Sanomat 13.7.2009)

Mikko Salo voitti Kaliforniassa pidetyn
World's Fittest Man – kuntokilpailun. Hän on
ensimmäinen eurooppalainen voittaja crossfit-nimisessä lajissa.
"Olen todella iloinen. Viimeiset pari päivää
ovat olleet hyvin rankkoja", Satakunnan pelastuslaitoksella työskentelevä Salo kertoi.
Salo uskoo crossfitin leviävän vauhdilla Eurooppaan.
"Crossfit tulee kuin myrsky Eurooppaan ja
toivon tämän (voiton) auttavan siinä."
Crossfitissä lajeina ovat esimerkiksi mäkijuoksu ja erilaisia voimasuorituksia, kuten
maastavetoja tai käsinseisonnassa tehtyjä
punnerruksia.
Sari Multala otti MM-kultaa Japanissa

(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2009)

Sari Multala voitti purjehduksen Laser radial
–luokan maailmanmestaruuden Japanin Karatsussa. Multalan johto oli niin selvä toiseksi
viimeisen lähdön jälkeen, ettei hänen tarvinnut lähteä enää viimeiseen lähtöön.
Hopeaa voitti Yhdysvaltain Anna Tunnicliffe
ja pronssia sai Kiinan Xu Lijia. Suomen toinen edustaja Tuula Tenkanen oli lopputuloksissa 40:s.
Maailmanmestaruus on Multalalle uran toinen. Edellinen mestaruus tuli E-jolla –luokassa. Arvokisamitaleja Multalalla on 11.
Euroopan nuorten olympiafestivaalit alkavat
Tampereella

(Good News! From Finland, 16.7.2009)

Euroopan nuorten olympiafestivaalit käynnistyvät Tampereella sunnuntaina 19.7. Festivaalit ovat Euroopan olympiakomiteoiden
luoma kilpailutapahtuma eurooppalaisille
nuorille urheilijoille. Tapahtuma järjestetään
parittomina vuosina sekä kesä - että talvilajeissa. Se järjestetään kansainvälisen olympiakomitean suojeluksessa.
Festivaalit käynnistettiin vuonna 1991 ja niitä kutsuttin aluksi olympiapäiviksi. Kisat tarjoavat nuorille mahdollisuuden saada kokemusta korkeatasoisesta kansainvälisestä kilpailusta ja tutustua muihin kulttuureihin.
Olympiafestivaaleilla kilpaillaan yhdeksässä
lajissa, esimerkiksi judossa, pyöräilyssä ja
voimistelussa. Viikon kestäville olympiafesti-

vaaleille osallistuu yli 2600 nuorta 49 eri
maasta. Tasavallan presidentti Tarja Halonen puolisoineen osallistuu festivaalien avajaistilaisuuteen.
Liput olympiafestivaalin tapahtumiin ovat
maksuttomia.
TUTKIMUS JA TERVEYS
Suomalaiset syövät aiempaa terveellisemmin

(Good News! Finland, 18.6.2009)

Työikäiset suomalaiset ovat parantaneet
ruokatottumuksiaan ja vähentäneet tupakointia, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen raportti Suomalaisen aikuisväestön
terveyskäyttäytyminen ja terveys, kevät
2008.
Raportin mukaan vastaajista kolmannes oli
vähentänyt rasvan määrää, 22 prosenttia
vaihtanut rasvan laadun terveellisemmäksi,
35 prosenttia lisännyt kasvisten käyttöä ja
30 prosenttia lisännyt liikuntaa edellisen
vuoden aikana.
Ruokailutottumusten muutoksista huolimatta
suomalaisten työikäisten ylipaino lisääntyy.
Vuonna 2008 miehistä 56 prosenttia ja naisista 44 prosenttia oli ylipainoisia.
Raportissa nousi esiin myös halukkuus lopettaa tupakointi. Noin 60 prosenttia päivittäin
tupakoivista kertoi haluavansa lopettaa tupakoinnin ja reilu kolmasosa oli vakavissaan
yrittänyt lopettamista edellisen vuoden aikana.
Tutkimuksessa havaittiin selviä alueellisia
eroja ruokatottumuksissa, alkoholinkulutuksessa ja ylipainossa, vaikka erot ovatkin kaventuneet. Ruokatottumukset ovat parantuneet kaikilla alueilla, mutta Uudellamaalla
syödään edelleen terveellisemmin kuin muualla Suomessa. Toisaalta Uudellamaalla kulutetaan enemmän alkoholia kuin muualla
maassa.
Tutkimukseen vastasi 3 216 15–64-vuotiasta
suomalaista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos www.thl.fi
Suomi halutaan savuttomaksi

(Suomi.fi 30.9.2009)

Suomi halutaan savuttomaksi vuoteen 2040
mennessä, Työterveyslaitos kertoo. Se tarkoittaa, että tupakoinnin on vähennyttävä
noin kymmenen prosenttia vuosittain.
Työterveyslaitoksen mukaan laaja joukko
terveysalan vaikuttajatahoja peräänkuuluttaa konkreettisia keinoja savuttomuuden
edistämiseksi: perheitä on tuettava savuttoman sukupolven kasvattamisessa, tupakoinnin lopettamista on tuettava ja vieroitustyötä
vahvistettava.
Savutonta Suomea vauhditetaan valtioneuvostolle luovutetulla kirjeellä. Siinä ehdotetaan, että valtioneuvosto laatii periaatepäätöksen savuttomasta Suomesta vielä tällä
hallituskaudella.
Kirjeessä muistutetaan, että tupakoinnin aiheuttamiin sairauksiin kuolee vuosittain noin
6 000 suomalaista. Kirjeessä korostetaan,
että jokaisella on oltava mahdollisuus savuttomaan elinympäristöön.
Kirjeen on allekirjoittanut yli viisikymmentä
yhteiskunnallista tahoa sekä kymmenen sairaanhoitopiiriä.
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Sikainfluenssarokotus ensiksi terveydenhuollon henkilöstölle

(Helsingin Sanomat 17.9.2009)

Infektiolle altis terveyden- ja sosiaalihuollon
henkilökunta on saamassa ensimmäisenä sikainfluenssarokotukset. Ensimmäiseen ryhmään kuuluu myös apteekkien asiakaspalvelussa toimiva henkilöstö.
Toisena tulevat raskaana olevat. Kolmannessa vaiheessa rokotetaan kroonisesti sairaat
alle 64-vuotiaat. Heidän jälkeensä rokote annetaan alle 3-vuotiaille lapsille.
Viidentenä rokotettaisiin muut 3–24-vuotiaat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuoria ikäluokkia rokottamalla säästetään mahdollisimman paljon elinvuosia.
Kuudentena ryhmänä rokotettaisiin kroonisesti sairaat yli 65-vuotiaat. Sen jälkeen tilanteen kehittymisen niin vaatiessa rokotettaisiin loput väestöstä alkaen nuoremmista
ikäryhmistä.
Sosiaali- ja terveysministeriön pandemian
koordinaatioryhmän mukaan ensimmäiset
erät influenssarokotetta saapuvat Suomeen
lokakuussa. Rokotetta saadaan pienissä erissä, joten viranomaiset ovat tehneet sen antamisjärjestyksestä ehdotukset.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Nokia ja Facebook yhteistyöhön

(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2009)
Nokia on kehittänyt uuteen puhelinmalliinsa
sovelluksen, joka hyödyntää Facebook-palvelua entistä paremmin. Facebookin kanssa
yhteistyössä kehitetty sovellus liittyy Nokian
Ovi-palveluun.
N97-mallin puhelimiin tuleva palvelu on ensimmäinen sovellus, joka mahdollistaa Facebook-palvelun sijainti- ja statustietojen päivittämisen suoraan puhelimen aloitusnäytöltä.
Nokian mukaan palvelu mahdollistaa uudenlaiset yhteydenpitotavat, kuten viestien lähettämisen, kuulumisien kertomisen tai ystävän ja paikan navigoinnin.
Suomi vie maailmalle uutta hiilidioksiditekniikkaa (Yle24 4.9.2009)
Suomi pyrkii uuden keruu- ja varastointiteknologian vientimarkkinoille. Kehitteillä oleva
hiilidioksidin keruu- ja varastointitekniikka
voisi energiajärjestö IEA:n mukaan ratkaista
noin viidenneksen maailmanlaajuisista päästövähennystavoitteista vuoteen 2050 mennessä.
YLEn Aamu-tv:ssä vierailleet VTT:n asiakaspäällikkö Matti Nieminen ja ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen uskovat, että Suomella
on mahdollisuus pysyä hiilidioksidin talteenottoteknologian kehityksen eturintamassa.
Suomessa koko teknologiasta tutkitaan pientä siivua.
- Suomessa on perinteisesti osattu polttotekniikoiden hallinta. Tässä ikään kuin jatketaan
samalla linjalla mutta viedään osaamista hieman eteenpäin. Mikäli teknologiapanostuksia
jatketaan, meillä on mahdollisuus saada uusi
vientituote, uskoo hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija Oras Tynkkynen.
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Teknologian kehittäminen on vielä alkutekijöissään, mutta meneillään on kiivas kehitysvaihe. Suurimmat panostukset hiilidioksidin
keruuteknologiaan sijoittaa Yhdysvallat. Lisäksi EU:ssa panostetaan tutkimukseen huomattavasti. Talteenottoteknologiasta odotetaan merkittävää hyötyä ensisijaisesti suurissa kiivihiilen kuluttajamaissa, kuten Kiinassa
ja Yhdysvalloissa.
- Heidän houkutuksenaan on käyttää mittavia ja edullisia kivihiilivarantoja loppuun asti.
Ilman uutta teknologiaa kivihiiltä ei voida
polttaa ilman, että ilmastoa kuormitetaan
täysin kestämättömästi, Tynkkynen arvioi.
Ensimmäisiä käytännön malleja hiilidioksidin
varastoinnista on käytössä öljynporauslautoilla. Talteen otettu hiilidioksidi varastoidaan meren pohjakerroksiin, millä helpotetaan samalla öljyn ja kaasun keruuta.
- Tällä hetkellä näkemys on, että varastointi
meren pohjakerroksiin on turvallista. Kansainvälisistä säädöksistä on tehtävä tiukat,
jotta turvallisuus taataan, sanoo VTT:n asiakaspäällikkö Matti Nieminen.
Toistaiseksi hiilidioksidin talteenoton kustannukset eivät houkuttele sen laajamittaisempaan käyttöön. Myös ympäristöjärjestöt ovat
kritisoineet talteenottojärjestelmää.
- Ympäristöjärjestöjen huoli liittyy siihen, että nyt tulisi hyödyntää olemassa olevia keinoja päästöjen vähentämiseksi, eikä pohtia
sitä, mitä tehdään parinkymmenen vuoden
päästä. Uuden teknologian kehittäminen ja
nykyisten keinojen hyödyntäminen eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois, sanoo hallituksen ilmastoasiantuntija Oras Tynkkynen.
- Keruuteknologian hinta laskee kehityspanostusten myötä. Samaan aikaan päästökaupan kustannukset yrityksille kallistuvat. Hiilidioksidin talteenotto on 2020 - 2030-luvuilla
jo kohtuullisen houkutteleva päästöjen vähennyskeino yrityksille, Tynkkynen uskoo.
MUUT UUTISET
Sormenjäljet lisätään uusiin passeihin 29.
kesäkuuta lähtien

(Sisäasiainministeriön tiedote 25.6.2009)

Uudenlaisia, sormenjäljillä varustettuja passeja myönnetään 29. kesäkuuta lähtien. Hallitus esitti tänään torstaina 25. kesäkuuta
passilain muuttamista koskevan lain vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus
vahvistaa lain muutokset 26. kesäkuuta. Lain
muutosten on tarkoitus tulla voimaan jo 29.
kesäkuuta.
EU:n passiasetus velvoittaa jäsenvaltiot lisäämään sormenjäljet kansallisiin passeihin
ja matkustusasiakirjoihin viimeistään kesäkuussa 2009. Sormenjäljet ovat toinen biometrinen tunniste, joka otetaan käyttöön
kansallisissa passeissa. Digitaalinen kasvokuva sisällytettiin passin siruun vuonna 2006.
Sormenjäljet otetaan passia haettaessa hakijoilta, jotka hakevat tavallista passia, Ahvenanmaan passia, väliaikaista passia, diplomaatti- ja virkapassia, merimiespassia, muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa.
Passinhakijalta ei oteta sormenjälkiä, jos niitä ei saada iän, vamman, fyysisen esteen tai
muun vastaavan syyn vuoksi. Passinhakijan
on pyynnöstä esitettävä esteestä luotettava

selvitys. Alle 12-vuotiailta ei oteta sormenjälkiä.
Passin siruun talletettavilla sormenjäljillä parannetaan passin turvallisuutta ja luodaan
luotettavampi yhteys matkustusasiakirjan ja
sen haltijan välille. Lisäksi sormenjäljet rekisteröidään kansalliseen rekisteriin. Rekisteröimällä sormenjäljet henkilö voidaan tunnistaa
luotettavasti passia haettaessa ja matkustusoikeuden osoittamiseen liittyvissä tilanteissa.
Rekisteröinnin tavoitteena on suojata henkilön henkilöllisyyttä, henkilökohtaista turvallisuutta ja estää yksityiselämän suojaa loukkaava henkilöllisyyden väärinkäyttö.
Passin siruun talletettuja sormenjälkiä saa
lukea vain passiviranomainen sekä poliisi- ja
rajatarkastusviranomainen silloin, kun se on
tarpeen asiakirjan aitouden todentamiseksi
ja asiakirjan haltijan henkilöllisyyden varmistamiseksi passin hakemiseen ja matkustusoikeuden toteamiseen liittyvissä tilanteissa. Sisäasiainministeriö päättää lukuoikeuksien
myöntämisestä ja niiden peruuttamisesta ulkomaan viranomaisille.
Rekisteriin talletettuja passinhakijan sormenjälkitietoja voidaan käyttää henkilön henkilöllisyyden varmistamiseksi silloin, kun käyttötarve liittyy passinhakijan tunnistamiseen
henkilön hakiessa passia tai passinhaltijan
tunnistamiseen tilanteessa, jossa viranomaisella on henkilön matkustusoikeuteen, maastalähtöön ja maahantuloon liittyvä oikeus
tarkastaa henkilön henkilöllisyys ja esitetyn
asiakirjan aitous.
Hakijalta otettua ja rekisteriin talletettua sormenjälkeä voidaan käyttää myös haetun
asiakirjan valmistamiseksi. Lisäksi poliisi saa
käyttää sormenjälkitietoja tilanteissa, joissa
se on välttämätöntä luonnononnettomuuden, suuronnettomuuden tai muun katastrofin taikka rikoksen kohteeksi joutuneen tai
muuten tunnistamattomaksi jääneen uhrin
tunnistamiseksi. Sen sijaan poliisilla ei ole oikeutta käyttää rekisteriin talletettuja sormenjälkitietoja rikosten selvittämiseksi.
Voimassaolevat siruttomat passit ja myös
vain kasvokuvan sisältävät passit ovat uudistuksen jälkeen täysin käyttökelpoisia, eikä
niitä tarvitse voimassaoloaikanaan vaihtaa
uusiin.
Nämä lentoyhtiöt hukkaavat eniten matkatavaroita (Taloussanomat 1.7.2009)
Iberia ja Air France hävittävät eurooppalaisista lentoyhtiöistä eniten matkatavaroita,
kertoo alan järjestön uusi raportti. Finnair on
26 lentoyhtiön vertailussa vasta 20. luotettavin.
Espanjalainen Iberia hukkaa 19,2 laukkua
tuhatta matkustajaa kohden. Air France pitää tilaston kakkossijaa, se kadottaa keskimäärin 18,9 kapsäkkiä tuhatta henkeä kohden.
Myös portugalilainen TAP, bmi ja British Airways hukkaavat muita useammin matkalaukkuja.
Finnairkaan ei voi ylpeillä sijoituksellaan, sillä
26 yhtiön vertailussa se on vasta 20. täsmällisin. Viime vuonna se ylsi ranking-listalla 12.
sijalle. Finnairilta katoaa keskimäärin 11,4
laukkua tuhatta matkustajaa kohti.
Luotettavimpia olivat Turkish Airlines, jolta
katoaa vain 4,5 laukkua per tuhat matkusta-
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jaa sekä Air Malta, jolla vastaava luku on
4,6.
Euroopan lentoyhtiöliiton AEA:n vertailussa
oli mukana 26 lentoyhtiötä. Keskimäärin lennoilla hävisi 13,0 matkalaukkua tuhatta matkustajaa kohden. Noin puolet katoamisista
johtuu lennonvaihdoista.
Suomalaiset maailman kolmanneksi reiluimpia shoppaajia

(Kauppalehti 7.7.2009)

Reilun kaupan tuotteiden myynti kasvoi Suomessa viime vuonna noin puolella. Asukasta
kohden Suomessa myydään reiluja tuotteita
kolmanneksi eniten maailmassa.
Jokainen suomalainen osti viime vuonna
keskimäärin 10,22 eurolla Reilun kaupan
tuotteita. Asukasta kohden lasketussa myynnissä suomalaisten edelle ylsivät ainoastaan
sveitsiläiset ja britit. Suurimmat markkinat
olivat Iso-Britannia ja Yhdysvallat.
Reilun kaupan tuotteiden maailmanlaajuinen
myynti kasvoi viime vuonna 22 prosentilla ja
oli vähittäiskaupan arvossa laskettuna noin
2,9 miljardia euroa.
Taantumasta huolimatta kaikki suurimmat
tuoteryhmät kasvoivat. Esimerkiksi Reilun
kaupan teen ja Reilun kaupan puuvillasta
valmistettujen tuotteiden myynnit noin kaksinkertaistuivat.
Sibeliukselle ja Euroopalle liputuspäivät

(Suomen Sillan Uutisviikko 36/2009)

Vuoden 2011 kalenteriin tulee kaksi uutta liputuspäivää: Sibeliuksen ja suomalaisen musiikin kunniaksi liputetaan 8.12, ja Euroopan
nimissä liput nostetaan salkoon 9.5.
Sisäministeriö on suositellut liputusta Sibeliuksen päivänä vuodesta 2005 ja Eurooppapäivänä jo vuodesta 1998. Päätökset liputuspäivistä tekee Helsingin yliopiston almanakkatoimisto.
Viralliset liputuspäivät syntyvät vain asetuksella, ja niitä on vain kuusi: Kalevalan eli
suomalaisen kulttuurin päivä, vappu eli suomalaisen työn päivä, äitienpäivä, puolustusvoimain lippujuhlan päivä, juhannus eli Suomen lipun päivä sekä itsenäisyyspäivä.
Asetus komentaa valtion virastot liputtamaan myös eduskuntavaali-, EU-vaali- ja
presidentinvaalipäivänä.
Kuuden virallisen liputuspäivän lisäksi Suomessa on uusimpien päätösten jälkeen 13
vakiintunutta liputuspäivää.
Oulangan kansallispuisto pääsi National
Geopraphic -lehteen (STT 23.6.2009)
Arvostettu National Geographic -lehti on julkaissut kahdeksan aukeaman reportaasin
Oulangan kansallispuistosta otsikolla Oulangan lumoa. Lehden välityksellä Oulanka on
tavoittanut valtavan määrän ihmisiä eri puolilla maailmaa, sillä lehden kansainvälisen
painoksen levikki on noin 9 miljoonaa kappaletta.
Oulanka on tilastojen mukaan Suomen kansainvälisin kansallispuisto, ja se on merkittävä vetonaula Ruka-Kuusamon alueen matkailulle.
National Geographicin jutussa kiinnitetään
myös huomiota suomalaisten luontoyhtey-
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teen ja kansallispuistojen merkitykseen sen
ylläpitäjänä. Jokamiehenoikeutta kehutaan,
samoin kansallispuistojen roolia kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Jutussa esitellään
myös Oulangan sijaintia Venäjän rajan kupeessa sekä puistoyhteistyötä Venäjän puolella olevan Paanajärven kansallispuiston
kanssa.
"Euroopan kansallispuistot täyttävät tänä
vuonna 100 vuotta. National Geographicin
juttu oli meille todellinen syntymäpäivälahja", Oulangan kansallispuiston johtaja Kari
Lahti sanoo.
Mikkelistä löytyi tuhatvuotisia hopeaheloja

(Suomen Sillan Uutisviikko 33/2009)

Museoviraston arkeologisissa kaivauksissa
Mikkelissä on tehty merkittävä kalmistolöytö.
Mikkelin Tuukkalassa jo aiemmin tutkituksi
luullulta alueelta paljastui rautakauteen ja
varhaiskeskiaikaan ajoittuvia ruumishautoja
ja niiden esineitä.
Luulöytöjen lisäksi kaivauksilta on saatu talteen esimerkiksi pieniä hopeasolkien kappaleita, hopeaheloja, pronssisia vyönsolkia ja
veitsi, jotka ajoittuvat vuosille 1000 - 1200.
Käynnissä olevat arkeologiset tutkimukset
liittyvät alueella tehtäviin kaukolämpöverkon
rakennustöihin.
Viimeksi Tuukkalasta löydettiin hautoja
vuonna 1938, kun paikalla kaivettiin perustuksia kalmistosta kertovalle muistomerkille.
Tuukkalasta on löydetty 80 hautaa.
Tutkimuskustannuksista vastaa Etelä-Savon
Energia. Kaivaukset jatkuvat syyskuun puoliväliin.
Suomi kahmi mitaleja ammattitaidon MM-kisoissa (Good News! from Finland, 8.9.2009)
Team Finland 2009 voitti viisi mitalia sunnuntaina päättyneissä nuorten ammattitaidon MM-kilpailuissa Kanadan Calgaryssa.
Kirkkaimmalla mitalilla palkittiin kuopiolainen
Ville Rämö muurauslajissa ja pirkkalalainen
Elina Salminen hiusmuotoilussa. Hopeaa
voitti Marianna Luoma muoti- ja vaatetuslajissa ja pronssia Harri Jalonen automaalauksessa sekä Jaana Pakanen ja Tiina Ahola lähihoitajalajissa.
Elina Salminen valittiin kultamitalinsa lisäksi
Suomen joukkueen parhaaksi kisojen "Best
of Nation" -listaukseen. Tampereen ammattiopistosta valmistunut 19-vuotias nuori nainen kilpaili ahkerasti jo kouluaikoina ja on
työskennellyt monikertaisen kampaaja-suomenmestarin Petri Sipiläisen luotsaamassa
PS-hiusstudiossa vuodesta 2006.
Savon ammatti- ja aikuisopistosta valmistunut muurari Ville Rämö kävi kovan taiston
mitaleista muun muassa korealaisen, italialaisen ja australialaisen muurarin kanssa.
Lopputuloksissa hän jakoi ykkössijan korealaisen kilpakumppanin kanssa.
- Olen kyllä tyytyväinen suoritukseen. Olisi
voinut huonomminkin mennä, kommentoi
hyvin hermonsa hallinnut savolaismies heti
suorituksen jälkeen.
Suomen menestys ei loppunut WorldSkills
2009 -kisoissa mitalisijoihin, sillä nuoret suomalaiset taitajat ylsivät lisäksi diplomitason
suoritukseen 14 lajissa.

Joka toinen vuosi käytävät ammattitaidon
maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin nyt
40. kerran. Suomen joukkueeseen Team Finlandiin kuului 45 nuorta huippuosaajaa, jotka kilpailivat 39 lajissa. Kaikkiaan kisoihin
osallistui noin 900 kilpailijaa 51 maasta. Kävijöitä tapahtumassa oli neljän päivän aikana
noin 150 000.
www.skillsfinland.fi
Google Earth sai kolmiulotteisen Helsingin

(Taloussanomat 19.8.2009)

Hakukonejätti Googlen karttasovellus Google
Earth on päivittynyt suomalaisittain kiinnostavalla tavalla: Helsinkiä ja sen rakennuskantaa pääsee nyt ihmettelemään kolmiulotteisena.
Useiden suurkaupunkien, kuten New Yorkin
ja Hong Kongin, rakennuskantaa on voinut
katsella sovelluksesta kolmiulotteisena jo
aiemmin.
Google Earth on hakukoneyhtiön virtuaalinen
karttasovellus, joka yhdistää kuva-, satelliitti- ja paikkatietoja. Sovellus on saatavilla
Windows-, Linux- ja Mac OS X –ympäristöihin.
Google ei ole kertonut teknisiä yksityiskohtia
siitä, miten yhtiö on toteuttanut eri kaupunkien rakennusten kolmiulotteiset mallit.
Eräänä mahdollisuutena on pidetty sitä, että
rakennusten muodot on laskettu valokuvista,
joita yhtiön kamera-autot ovat ottaneet karttoja varten.
Lisäksi on arveltu, että mallien toteuttamisessa on saatettu hyödyntää kaupunkien ilmakuvia tai lidar-kaukokartoitusta.
Kolmiulotteisen Helsingin saa näkymään
Google Earthissa kytkemällä päälle tason
"3D-rakennukset".
Nämä ovat maailman onnellisimmat maat
(Taloussanomat 6.7.2009)
Brittiläinen tutkimuslaitos Nef (New Economic Foundation) vertaili selvityksessään 143
maata.
Onnellisimpien ja ympäristöystävällisimpien
maiden listan kärkeen kiilasi viiden miljoonan asukkaan Costa Rica. Hieman yllättäen
kymmenestä parhaiten pärjänneestä maasta
jopa yhdeksän sijaitsee Latinalaisessa Amerikassa. Kakkosena listalla oli Dominikaaninen
tasavalta ja kolmantena Jamaika.
Vauraat länsimaat eivät pärjänneet vertailussa kehuttavasti. Onnellisin länsimaa on Alankomaat, joka oli 43. sijalla. Suomi ylsi 59. sijalle. Ruotsi oli sijalla 53 ja Yhdysvallat 114.
Tutkimuksen mukaan rikkaat maat myös sijoittuivat hyvän elämän mittareilla 20 vuotta
sitten paremmin kuin nykyään.
Tutkimuksessa tarkasteltiin ihmisten tyytyväisyyttä elämäänsä sekä odotettavissa olevaa elinikää suhteutettuna ekologiseen jalanjälkeen. Latinalaisen Amerikan voittokulkua listalla selittävät tutkimuksen mukaan
vähemmän materialistiset arvot sekä perheen ja ystävien merkitys ihmisten elämässä. Maanosassa on myös aktiivinen kansalaisyhteiskunta.
Tutkijat myöntävät, ettei Latinalainen Amerikka ole ainoastaan auvoisa onnela. Alueen
kehitystä ovat leimanneet sisällissodat ja vallankaappaukset, suuret tuloerot, Amazonin

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

sademetsien tuhoaminen ja suurkaupunkien
pahamaineiset slummit.
Länsimaiden sijoitusta listalla verottaa arvatenkin niiden suuri ekologinen jalanjälki.
Mutta ne eivät itsestäänselvästi olleet voittajia muillakaan mittareilla: tyytyväisyys
omaan elämään oli suurta myös monissa
keskituloisissa maissa. Länsimaiden ihmisten
haasteena on etenkin sosiaalisten verkostojen heikkous.
Tutkimuksessa huomautetetaan, ettei Costa
Rican sijoittuminen kärkeen ole sattumaa.
Verrattain kehittynyt ja demokraattinen Costa Rica on panostanut merkittävästi ympäristönsuojeluun. Sen energiasta jopa 99 prosenttia tulee uusiutuvista energianlähteistä.
Vertailussa käytetty HPI eli Happy Planet Index on yritys tarkastella ihmisten elämänlaatua BKT-lukuja monipuolisemmin. Mittaria
on arvosteltu keinotekoisuudesta. Tutkijat
kuitenkin puolustavat sitä sanoen, että menestyvä yhteiskunta on sellainen, joka
yhdistää
hyvän
elämän
maapallon
kestokyvyn säilymiseen.
Välimerenmaiden sijoituksia:
Malta, sija 44
Kypros, sija 62
Israeli, sija 67
Italia, sija 69
Espanja, sija 76
Turkki, sija 83
Kreikka, sija 97
Portugali, sija 98
Venäjä vuokraa Saimaan kanavan vielä 50
vuodeksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 28/2009)

Suomi ja Venäjä ovat sopineet Saimaan kanavan vuokraamisesta. Sopimuksen mukaan
Venäjä vuokraa Saimaan kanavan Venäjän
puolella olevan kanavan ja siihen liittyvän
alueen Suomelle 50 vuodeksi.
Kanavan perusvuokra Suomelle on 1,22 miljoonaa euroa vuodessa riippumatta kanavan
alusliikenteen määrästä. Suomi maksaa lisäksi muuttuvaa vuokraa, jonka määrä riippuu liikennöivien alusten määrästä.
Vuokrasopimus menee molempien maiden
hallitusten hyväksyttäväksi.
Nykyinen Saimaan kanava avattiin liikenteelle 1968. Kanava ja sitä ympäröivä alue vuokrattiin Neuvostoliitolta 50 vuodeksi vuonna
1963.
Brittilehti: Pohjolan parasta ruokaa löytyy
Helsingistä (Taloussanomat 18.9.2009)
Suomen ruokakulttuuri saa vaihteeksi kehuja. Brittilehti The Observer on listannut maailman 50 parasta ruokaa ja paikat, joista niitä saa.
Lehden mukaan parasta pohjoismaista ruokaa saa Olo-ravintolasta Helsingistä. Lehti
kehuu Olon Pekka Terävää modernista pohjoismaisesta ruuasta, joka on tehty sesongin
parhaista raaka-aineista.
Gastronomien Seura valitsi Olon Vuoden ravintolaksi 2009.
The Observerin listalta löytyy ruokalajeja
ympäri maailmaa. Parhaita ostereita saa lehden mukaan Pohjois-Irlannista, maukkaimmat hampurilaiset tekee pieni bistro New
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Yorkin Greenwich Villagessa ja herkullisinta
mansikkakakkua antibesilainen ravintola Etelä-Ranskassa.
Useimmiten kansalliset ruokalajit osataan
parhaiten kotimaissaan, mutta joitakin yllätyksiä mahtuu mukaan. Parasta pitsaa ei saa
Observerin mukaan Italiasta, vaan Connecticutista, Yhdysvalloista.
Suomi on briteille edelleen kylmä ja tylsähkö

(Iltalehti 4.9.2009)

Suomi on edelleen brittien mielissä kylmä
maa.
Kylmän lisäksi brittien Suomi-mielikuvissa on
vahvasti läsnä luonto. Suomi on myös hieman tasapaksu, tylsähkö maa.
Tämänkaltaisiin päätelmiin tullaan perjantaina Joensuun yliopistossa tarkastetussa Saila
Saraniemen väitöksessä, joka käsittelee Suomi-brändin rakentamista Britanniassa.
Kylmyys on saatu käännettyä positiiviseksi
Lapin joulumatkailun osalta. Positiivisuutta
Suomi-kuvaan tuo myös maamme turvallisuus.
Suomeen tulevat britit eivät ole tutkimuksen
mukaan tyypillisiä massamatkailijoita, vaan
Suomeen suuntaavat erilaisia elämyksiä haluavat britit. Saraniemen mukaan matkailumarkkinoinnin kärki voisikin jatkossa suuntautua tähän osaan Britannian matkailijoista.
Suomi yhä kuudenneksi kilpailukykyisin

(Helsingin Sanomat 8.9.2009)

Suomi on säilyttänyt kuudennen tilansa
World Economic Forum -laitoksen kilpailukykyvertailussa. Kärkitilalle on noussut Sveitsi,
joka pudotti Yhdysvallat kakkoseksi. Suomen
edelle yltävät myös Singapore, Ruotsi ja
Tanska.
Davosin talouskokouksen järjestävä WEF sanoo Pohjoismaiden menestyksestä, että niiden valttina on makrotalouden vakaus. Pohjoismaisten menestyjien budjetit ovat ylijäämäisiä, julkinen velka on alhainen ja kansallinen säästöt ovat korkeat.
WEF:n mukaan edes talouskriisi ei ole vaikuttanut Suomen kilpailukykyluokitukseen.
Eniten takkiinsa ovat ottaneet kriisin takia
Islanti, Latvia ja Venäjä. Itäiset naapurit putosivat viimevuotisesta vertailusta yli kymmenen sijaa. Kriisistä puolestaan näyttää
hyötyneen Brasilia.
Suomen jälkeen listalla seuraa Euroopan talousmahti Saksa ja Aasian talousvalta Japani.
Suomella on sveitsiläislaitoksen mukaan naapureidensa kanssa maailman parhaiten ja
avoimesti toimivat laitokset. Suomella, mutta
myös naapureilla, on yhä maailman parhain
koulutustaso. WEF:n mukaan pohjoismaiden
työvoima osaa nopeasti sopeutua muuttuviin
olosuhteisiin, mikä selittää korkean teknologia- ja innovaatiotason.
"Se ovat elintärkeä maiden talouskehitykselle. Tämä selittää myös, miksi näiden maiden
rahoitusmarkkinat ovat nykyisessäkin taloustilanteessa hyvässä kunnossa."
WEF huomauttaa, että kolmen pohjoismaan
suuri ero on työmarkkinoiden joustavuudessa. Tanskalla on edelleen yksi joustavimmista ja tehokkaimmista työmarkkinoista, eli
WEF:n rankkauksessa maailman viides. Suo-

messa ja Ruotsissa sen sijaan yrityksillä on
vähemmän joustovaraa palkkojen määräämiseen, ja työntekijöiden palkkaaminen sekä
erottaminen on kallista.
WEF luonnehtii Suomea raportissaan innovaatiovetoiseksi taloudeksi, jonka heikkous
on juuri työmarkkinoiden jäykkyys.
WEF on koonnut listauksen julkisista tilastotiedoista sekä 1 300 yritysjohtajan mielipidetiedustelusta. Peräti 70 prosenttia tuloksista
koostuu näistä johtajien vastauksista eli sijoitus riippuu paljon kommenteista.
WEF:n raportti yhdistää kilpailukyvyksi 12 pilarin tilasto- ja tietoviidakon julkisten laitosten toimivuudesta, rakenteista, makrotalouden vakaudesta, terveysoloista, koulutuksesta, tavara- ja työmarkkinoiden tehokkuudesta, rahoitusmarkkinoiden kehittyneisyydestä,
teknologisesta valmiudesta, markkinoiden
koosta, liiketoimien kehityksestä sekä innovaatiosta.
Yllätys ei ole, että yritysjohtajakyselyssä
suomalaisjohtajat nimesivät Suomen ongelmaksi kovan verotuksen ja rahoituksen
puutteellisuuden.
Etlan tutkimusjohtaja Petri Rouvinen kommentoi WEF:n tutkimusta sanomalla, että indeksin lähtökohdissa on edelleen vakavia
ongelmia: "Vanhat itkuvirteni pätevät edelleen: Kokonaissijoitus on otettava viihteenä,
koska virhemarginaali on 5–10 sijaa puoleen
sekä toiseen."
Etla avustaa WEFiä yritysjohtajakyselyn teossa, johon vastasi Suomesta 53 yritysjohtajaa.
WEF vertailee kilpailukykylistauksessaan 133
maata.
Keväällä toinen sveitsiläinen kilpailukyluokittaja IMD sijoitti Suomen maailman kilpailukyvyn yhdeksänneksi.
WEF:n kilpailukykyvertailu (englanniksi)
www.weforum.org/en/media/Latest%20Pres
s%20Releases/PR_GCR09
Näin esine muuttuu näkymättömäksi

(Taloussanomat 28.7.2009)

Suomalaistutkija on kehittänyt tekniikan, jolla esineitä voidaan tehdä näkymättömiksi.
DI Pekka Alitalon väitöskirjassaan kehittämä
menetelmä perustuu siirtojohtoverkkoihin,
jotka pystyvät kuljettamaan sähkömagneettisen säteilyn esimerkiksi metallisen hilamaisen esineen läpi, Teknillinen korkeakoulu
viestitti tiistaina.
TKK:n mukaan ideaa voidaan soveltaa moniin eri käytännön ongelmiin. Alitalon väitöskirja tarkastetaan 7. elokuuta.
– Sähkömagneettista säteilyä eri muodoissa
on kaikkialla, maapallolla ja avaruudessa.
Kun sähkömagneettinen aalto osuu esineeseen, siroaa siitä säteilyä eri suuntiin. Tähän
perustuu myös ihmisen näköaisti, koska silmä havaitsee tietyntaajuisen sähkömagneettisen säteilyn eli valon, Alitalo selittää.
Jos esine halutaan saada näkymättömäksi,
valo ei saisi sirota esineestä mihinkään suuntaan. Tätä on yritetty toteuttaa erilaisilla tavoilla.
– Yksi yleisin tapa on se, että säteilyaallot
pyritään kierrättämään esineen ympäri käyttäen tietynlaista keinotekoista materiaalia,
jolloin esineen toisella puolella ne palaavat
ikään kuin samaan asentoon kuin ennen esi-
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nettä. Tällöin näyttää siltä kuin esinettä ei
olisikaan.
Alitalo esittää ongelmaan kokonaan uuden
ratkaisun. Kehittämällään laitteella hän saa
näkymättömäksi hilamaisen metallisen esineen laajalla taajuuskaistalla mikroaaltoalueella. TKK:n mukaan menetelmää voidaan
teoriassa soveltaa mille tahansa taajuusalueelle.
Pekka Alitalo kertoo, että hänen kehittämäänsä menetelmää voidaan ajatella käytettävän esimerkiksi matkapuhelinten tukiasemissa, joissa on monenlaisia mastoja ja muita tukirakenteita. Hilamaisella esineellä tarkoitetaan juuri tällaista rakennetta, joka
koostuu monista eri osista, joiden välissä on
"tyhjää".
Tukiasemissa voi olla useita lähellä toisiaan
olevia antenneja, joiden toimintakyky paranisi, jos antennien tukirakenteet olisivat "näkymättömiä" sähkömagneettisille aalloille eivätkä häiritsisi antennien toimintaa.
Alitalon mukaan hänen kehittämälleen menetelmälle voi löytää myös erikoisempia
käyttökohteita, mutta esimerkiksi näkyvän
valon alueella menetelmän käyttöä rajoittavat vielä materiaali- ja valmistustekniikka.
Ihmisen tai panssarivaunun muuttaminen
näkymättömäksi ihmissilmälle ei taas onnistu, koska ne eivät ole hilamaisia.
Muun muassa Euroopan avaruusjärjestö on
rahoittanut Alitalon tutkimusta. Väitöskirjassa kehitetyn laitteen idea on parhaillaan patentoitavana.
Astronautti Kopralle puuhataan omaa saunaa (Suomen Sillan Uutisviikko 29/2009)
Suomalainen vientiteollisuus haluaa järjestää
kansainvälisellä avaruusasemalla käyneelle
suomalaissukuiselle astronautille Timothy
Kopralle oman saunan.
Suunnitteilla olevaa lahjoitusta pidetään
erinomaisena kunnianosoituksena suomalaisperäiselle astronautille. Sitä pideään
myös hyvänä keinona markkinoida saunaa
maailmalle.
Hankkeen rahoitus ja saunan tyyppi ovat
vielä auki.
Suunnitelma sai alkunsa siitä, kun Tasavallan presidentti Tarja Halonen kysyi ”avaruuspuhelunsa” aikana Kopralta, ikävöikö astronautti saunaa avaruudessa. Kopra kertoi Haloselle miettineensä saunan rakentamista tulevaan taloonsa, jotta voisi saunoa useammin kotonaan.
Suomalaiset saunanvalmistajat lupailevat,
että parin - kolmen viikon kuluttua sauna on
lahjoitettu astronautille.
BBC esittelee verkkosivuillaan hulluimpia
suomalaisia lajeja (Iltalehti 22.8.2009)
Kännykän heiton MM-kisojen lisäksi BBC
esittelee verkkosivuillaan hulluimpia suomalaisia kesälajeja. Juttu on ollut sivuston yksi
luetuimmista lauantain aikana.
Eukonkanto, saappaanheitto, suofutis, saunomiskilpailu. Taas suomalaiset hulluudet
ovat tapetilla ulkomailla. BBC News julkaisi
kuvallisen jutun verkkosivuillaan, jossa kerrotaan erikoisista suomalaislajeista.
Artikkelin BBC:n verkkosivuille on kirjoittanut
Helsingin Sanomien toimittaja Perttu Häkki-
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nen. Jutussaan mies pohtii, miksi omituiset
lajit ovat suomalaisten keskuudessa niin
suosittuja. Ylen mukaan juttu on ollut lauantaipäivän luetuin artikkeli.
Häkkinen kertoo jutussaan, että suomalaiset
erikoislajit on luultavasti keksitty mökkeillä,
kun ihmiset ovat tylsistyneet parin päivän
hiljaisuuden jälkeen.
Oudot lajit kuitenkin tuottavat rahaa pikkukylille, joissa niitä järjestetään.
Juttu BBC:n sivuilla
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8211639.
stm
Matkaoppaista tehdään tv-sarja

(Metro 25.06.2009)

Nelosen uuden sarjan, Matkaoppaat, tuotanto aloitetaan Turkin Alanyassa syksuyllä
2009. Ruutuun Matkaoppaiden 40-osainen
sarja tulee keväällä 2010. Ohjelman Neloselle tuottaa Susamuru Oy. Matkaoppaiden
pääosissa esiintyvät ohjelman nimen mukaisesti Alanayassa toimivat matkaoppaat. Dokumentaarinen sarja kertoo suomalaisten
suosimasta rantakohteesta Välimerellä, jossa
matkaoppaat tekevät pitkää päivää pitääkseen vaativat turistit tyytyväisinä, kertoo ohjelmapäällikkö Mikko Silvennoinen.
Kreikan matkailumaine kestää - hyvää ruokaa saa yhä halvalla

(Iltasanomat 15.07.2009)

Kreikan hinnat ovat nousseet huimaa vauhtia, mutta maasta löytyy yhä edullista ostettavaa suomalaisturistille. Esimerkiksi viinejä
ja oliiviöljyä voi saada jopa puolella Suomen
hinnoista, ja pullon ouzoa parhaimmillaan
vain neljäsosalla suomalaisen viinapullon
hinnasta.
Kreikan ravintolahinnat ovat viime vuosina
kavunneet ylöspäin, mutta perusruokaa saa
tavernoista edelleen halvemmalla kuin Suomessa. Taksilla pääsee lyhyitä matkoja vain
muutamalla eurolla. Palvelut ovat muutenkin
halvempia: esimerkiksi kampaajat laskuttavat vähintään puolet Suomea vähemmän.
Myös kulttuurilla voi hemmotella itseään.
Esimerkiksi Madonnan olisi voinut Ateenassa
katsastaa 20 euroa Suomea halvemmalla.
2000-luvun alussa Kreikan hinnat nousivat
hurjaa vauhtia: yli seitsemän prosenttia vuodessa. Viime vuosina hinnat ovat nousseet
yli kolmen prosentin vuosivauhtia, mikä on
edelleen teollisuusmaiden keskiarvoa nopeampaa.
Vaikka suuressa osassa Eurooppaa kuluttajahinnat ovat tänä vuonna kääntyneet hienoiseen laskuun taantuman vuoksi, Kreikassa
hinnat nousevat edelleen. Kreikan toiseksi
suurimmassa kaupungissa Thessalonikissa
20 vuotta asunut suomalainen Marjut Katoniemi-Kutsuridis on huomannut ilmiön.
- Kreikassa hintataso alkaa olla jo korkeampi
kuin Suomessa. Ainoastaan alkoholi ja tupakka ovat edelleen edullisia. Kaikki muu on
noussut aivan hurjaa rumbaa, hän kertoo.
Katoniemi-Kutsuridis pitää yhtenä syypäänä
maan porvarihallitusta, joka korottaa jatkuvasti välillisiä veroja.
- Työn verotus on täällä pieni, mutta muiden
osuuksien kautta kynitään aivan hirveitä
summia. Hallitus keksii koko ajan uusia us-

komattomia veroja. Olemme vitsailleet, että
kohta aletaan ilmastakin verottaa!
Turisteille veronkorotukset näkyvät kuluttajatuotteiden ja palveluiden hinnoissa, joihin
ne siirtyvät yrittäjien menojen kasvaessa.
Onneksi maassa on kuitenkin enemmän
vaihtoehtoja kuin ketjumyymälöiden hallitsemassa Suomessa. Monet kreikkalaiset tekevät ostoksia perinteisillä Laiki-toreilla, jotka
ovat sopeutuneet myös kaupunkielämään.
- Kaupunginosien omat torit ovat nykyään
oikein muoti-ilmiö. Siellä myydään kenkiä ja
vaatteita esimerkiksi Italiasta, ja hinnat ovat
huomattavasti edullisempia kuin kaupoissa,
Katoniemi-Kutsuridis kertoo.

on keltuaisessa, mutta keltuainen sisältää
myös paljon proteiinia sekä vitamiineja. Kananmunissa proteiini, vitamiinit sekä hivenaineet yhdistyvät näppärään pakettiin. Ja ei,
et kuole sydäntautiin vaikka söisitkin 1-3
munaa päivässä.

Maastopalot laajenivat Ateenan koillispuolella - viranomaiset julistivat hätätilan

Lohi
Lohi on erinomainen korkealaatuisen proteiinin sekä omega-3-rasvahappojen lähde.
Omega-3-rasvahapot ovat hyväksi verisuonille, aivojen terveydelle, silmille, lihaksille ja
lisäksi niillä on mahdollisesti syöpää estäviä
vaikutuksia. Erityisesti rasvahappojen terveysvaikutusten vuoksi lohi on erinomainen
ruoka, jota meidän suomalaistenkin tulisi
syödä useammin.

(Iltasanomat 22.8.2009)

Tuli ryöstäytyi valloilleen lauantaina iltapäivällä Ateenan koillispuolen maastossa. Myös
taloja paloi, ja asukkaita kehotettiin pakenemaan alueelta. Kreikan viranomaiset julistivat sinne hätätilan.
Palosta syntyi paksuja savupilviä Ateenan ylle. Pelastusviranomaiset kuvailivat palon hallintaa vaikeaksi, sillä tuli riehui sekä asutuskeskuksissa että metsäalueilla. Muualta Kreikasta tuli palomiehiä ja -kalustoa apuun
sammutustöihin.
-Tämä on yksi pahimmista Ateenan itäpuolisen alueen paloista, pelastusviranomainen
sanoi.
Tuli sai alkunsa myöhään perjantaina ja levisi yön aikana asutusalueille. Paloa lietsova
tuuli yltyi iltapäivällä ja muutti tiuhaan suuntaansa.
Historialliselta Marathonasin alueelta alkanut
palo lähestyi iltapäivällä uhkaavasti Ateenan
esikaupunkeja. Marathonasissa savu oli niin
sankkaa, että oli vaikea hengittää. Palorintamat olivat monen kilometrin levyisiä. Niitä
yritettiin sammuttaa sammutuslentokoneista
ja -helikoptereista.
Maastopalot ovat Kreikassa yleisiä kesäisin
muun muassa korkean lämpötilan ja kuivuuden vuoksi. Maan pahimmissa maastopaloissa vuonna 2007 kuoli kymmeniä ihmisiä.
Ruokapalsta
Näitä ruokia lihaksesi tarvitsevat

(Iltasanomat 15.7.2009)

Jos lihakset rakennettaisiin makkarasta ja
oluesta, suomalaisilla miehillä ei olisi hätäpäivää ravitsemuksen suhteen. Näin ei kuitenkaan ole. Vartalomme vaatii monipuolista
ja ravinteikasta ruokaa palautuakseen harjoituksista.
Mitä kuntoilijan tulisi sitten syödä, jotta lihakset saisivat tarvitsemansa ravintoaineet?
MensHealth.com listasi 8 ruokaa, jotka pitävät huolen siitä, ettet harjoittele turhaan.
Kananmunat
Biologinen arvo (biological value) mittaa sitä,
kuinka tehokkaasti ruoka-aineen sisältämä
proteiini käytetään lihasten rakennusaineena. Kananmunilla arvo on luonnon omista
ruoka-aineista korkein, jopa korkeampi kuin
lihalla. Oikeaoppinen tapa syödä kananmuna
on tietenkin kokonaisena. Suuri osa rasvasta
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Mantelit
Mantelit ovat erinomainen E-vitamiinin lähde. E-vitamiini on tehokas antioksidantti, joten siitä voi olla apua estämään vapaiden
happiradikaalien tekemää tuhoa raskaan
harjoituksen jälkeen. Mikä parasta, manteleista on hyötyä jo pieninäkin määrinä syötynä.

Jogurtti
Jogurtti sisältää proteiinia ja hiilihydraatteja
lähes ideaalisessa suhteessa palautumista
varten. Jos urheilet, osta tavallista marja- tai
hedelmäjogurttia ja jätä sokeriton vaihtoehto hyllyyn. Ylimääräinen energia on hyväksi
harjoituksen jälkeen.
Jogurtti sisältää tutkimusten mukaan myös
CLA:ta, eli konjugoitunutta linolihappoa.
CLA:t ovat rasvahappoja, jotka joidenkin tutkimusten mukaan auttavat rasvanpoltossa.
Linolihapoilla on myös samoja ominaisuuksia
kuin omega-3-rasvahapoilla - ne saattavat
vähentää sydäntaudin ja syövän riskiä.
Naudanliha
Naudanliha tarjoaa kuntoilijalle muutakin
kuin pelkän grillauselämyksen. Naudanliha
on paitsi täynnä proteiinia, myös tärkeä raudan ja sinkin lähde. Lisäksi naudanliha on
eräs parhaista ravintoaineista kreatiinisisältönsä puolesta. Pyri ostamaan naudanliha aina mahdollisimman vähärasvaisena.
Oliiviöljy
Moderni kuntoilija käyttää oliiviöljyn toisella
tapaa kuin vanhan ajan kehonrakentajat.
Kropan öljyämisen sijaan älykäs urheilija syö
öljyn osana päivittäistä ruokavaliota. Oliiviöljy sisältää kertatyydyttymättömiä rasvahappoja, joilla voi olla antikatabolisia vaikutuksia
- ne estävät lihaskudoksen hajottamista aineenvaihdunnan prosesseissa. Oliiviöljyssä
on myös antioksidantteja, ja sen uskotaan
vähentävän sydäntautien, joidenkin syöpien
sekä aikuisiän diabeteksen riskiä.
Vesi
Vesi ei sisällä lainkaan energiaa, mutta sillä
on silti tärkeä rooli palautumisessa ja lihaksen kehittymisessä. Jopa 80 prosenttia lihaksesta on vettä ja pelkästään 1 prosentin vaje
voi haitata harjoituksia sekä palautumista.
Vuonna 1997 julkaistussa saksalaisessa tutkimuksessa havaittiin, että proteiinisynteesin
ja nestetasapainon välillä on korrelaatio:
nestehukassa proteiinisynteesi hidastuu, jol-
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loin lihas uusiutuu ja palautuu hitaammin.
Harjoituksen aikana nestettä tulisi nauttia 2
desilitraa varttituntia kohden.
Kahvi
Kahvi lisää kirjaimellisesti tehoja harjoitukseesi. Erään tutkimuksen mukaan 2½ kuppia kahvia muutama tunti ennen harjoitusta
juoneet henkilöt kykenivät tekemään 9 % pidempään kestävän pikajuoksusuorituksen
kuin kahvia juomaton kontrolliryhmä. Koska
pikajuoksu ja voimaharjoittelu ovat anaerobisia suorituksia, voi kahvista olla apua myös
kuntosalilla. Älä kuitenkaan juo kahvia ennen
harjoitusta, jos kärsit korkeasta verenpaineesta.
Tonnikalapihvit
2 prk tonnikalaa paloina vedessä
4 rkl kermaviiliä
0,5-1 dl korppujauhoja
2 tl sitruunapippuria
2 tl yleismaustetta
1-2 kananmunaa
Mittaa kermaviili pieneen taikinakulhoon ja
sekoita korppujauho joukkoon. Anna turvota
ja mausta. Valuta tonnikalat, sekoita massaan ja lisää kananmunat. Jos taikina on liian juoksevaa, lisää korppujauhoja.
Paista uunin keskitasolla n. 200–225 asteessa, kunnes pinnassa on kaunis väri ja pihvit
ovat kimmoisia.
Miellyttävä ja makea punajuuri on paljon
muutakin kuin etikkasäilyke
Punajuuri on väärinymmärrettyjen kasvisten
kuningatar. Jos ainoa kokemus juureksesta
on kouluaikojen etikkapunajuuren siivu, kuvittelee, ettei punajuuri maistukaan muulta
kuin kirpeältä etikalta. Toinen harha on kuvitella, ettei punajuuri kelpaa muuhun kuin rosolliin.
Harhakuvitelmista kärsii vain itse, sillä silloin
menettää maukkaan ja monipuolisen juurikkaan tähdittämät herkkuhetket.
Onneksi maan huippukokit ovat alkaneet pitää ääntä punajuuren puolesta. Puhe toivottavasti kantaa satoa niin, että muutkin löytävät herkullisen juurikkaan monet mahdollisuudet ja keksivät, että onkin oikein muodikasta pitää punajuuresta.
Punajuuri maistuu niin raakana kuin kypsänä, salaatissa ja keitossa, laatikkoruoassa ja
padassa.
Aina kun vain mahdollista, punajuuret kannattaa keittää kuorineen. Älä katkaise edes
juurta, etteivät tärkeät vitamiinit ja upea punainen väri karkaa keitinveteen. Kuorineen
keitetyt punajuuret voit jäähdyttää nopeasti
kylmällä vedellä helposti käsiteltäviksi. Jäähtyneistä punajuurista kuori liukuu pois käsin
irrottamalla.
Juureksen pyöreää makua täydentävät monet kokeilemisen arvoiset yhdistelmät. Sinihomejuusto, vuohenjuusto, feta ja parmesaani hivelevät juurikkaan aromeita, samoin
monet yrtit sekä hapokkaat hedelmät ja voimakkaat juurekset. Kokeile punajuuren seuraksi viinietikkaa, sitruunaa, omenaa, piparjuurta ja selleriä. Yrteistä suositeltavia ovat
timjami, oregano, salvia ja rosmariini.

Tutuista tutuimpia punajuuriruokia rosollin
ohella ovat lindströminpihvit ja borssikeitto.
Näitä kaikkia voi kokeilla ihan uudella tavalla. Marinoi salaatin punajuuret raakoina, keitä pehmeää sosekeittoa ja pyöräytä punajuuret pähkinäisiksi kasvispihveiksi.
Vasta maasta nostetut punajuuret kypsyvät
nopeasti, mutta talven yli varastoituja juureksia saa keittää pidempään, koska ne menettävät varastoinnin aikana osan tärkkelyksestään.
Marinoitu punajuurisalaatti
5 pienehköä punajuurta
2 rkl rypsiöljyä
1 rkl valkoviinietikkaa
1 rkl sitruunamehua
1 tl suolaa
mustapippuria myllystä
hiven sokeria
salaatinlehtiä
(esimerkiksi
rucolaa,
mangoldinlehtiä tai ruukkusalaattia)
muutama basilikanlehtiä
pieni punasipuli
1 rkl rypsiöljyä
1 tl sitruunamehua
suolaa, pippuria
Pinnalle:
parmesaanilastuja
Kuori ja suikaloi punajuuret ohuiksi tikuiksi
esimerkiksi vihannesleikkurilla tai terävällä
veitsellä.
Sekoita öljy, viinietikka ja sitruunamehu keskenään, mausta suolalla, pippurilla ja ripauksella sokeria. Valele seos punajuurisuikaleille. Anna marinoitua muutaman tunnin ajan
tai vaikka seuraavaan päivään.
Asettele salaatinlehdet salaattikulhoon tai
annoslautaselle. Hakkaa sipuli hienoksi silpuksi. Lisää sipuli ja muutama basilikanlehti
salaattipedille ja lado päälle marinoidut punajuurisuikaleet. Ripottele pinnalle parmesaanilastuja. Tarjoa lisäkkeenä tai alkuruokana täysjyväleivän kera.
Punajuurisosekeitto
500 g punajuuria
1-2 punasipulia
1 valkosipulinkynsi
1 rkl öljyä
2 keskikokoista perunaa
1 omena
8 dl vettä
suolaa
2 dl kevyt- tai ruokakermaa
n. tl mustapippuria
muutama timjaminoksa

Soseuta ainekset sauvasekoittimella. Sekoita
joukkoon kerma ja mausta keitto pippurilla.
Riivi joukkoon timjamin lehtiä ja tarkista
suola.
Paahda leipäviipaleet ja leikkaa kuutioiksi.
Lisää keiton pinnalle lautaselle basilikapestoa
ja ripottele rapeat leipäpalat päälle.
Punajuuri-pähkinäpihvit
6 pientä punajuurta
1 peruna
1 sipuli
2 munaa
n. 1 dll hasselpähkinärouhetta
n. 1 dl vehnäjauhoja
1 valkosipulin kynsi
1 tl suolaa
2 tl Provencen yrttisekoitusta
mustapippuria
Paistamiseen: öljyä tai margariinia
Kermaviilikastike:
2 dl kermaviiliä
pippuria ja suolaa
ruohosipulisilppua
Raasta punajuuret ja perunat raakana. Hienonna sipuli. Sekoita juuresten ja sipulin
joukkoon muut aineet. Paista pihvejä ohukaispannulla tai paistinpannulla miedossa
lämmössä.
Tarjoa pihvien kanssa keitettyjä perunoita ja
kermaviilikastiketta.
Toimitus surffaili Internetissä
Thessalonikin suomalaisten FaceBook sivut
http://www.facebook.com/home.php?#/gro
up.php?gid=134316894242&ref=ts
Älyvapaa luulosanakirja, jonne kuka tahansa
voi raapustaa.
http://hiki.pedia.ws/wiki/Etusivu
IRCQuotes tarjoaa tuhansia humoristisia lainauksia IRC-keskusteluista suomeksi.
www.ircquotes.fi
IRC (Internet Relay Chat), irkki, on Internetin reaaliaikainen keskusteluympäristö, jossa
ihmiset eri puolilta maailmaa voivat keskustella
Suklaatelevisio www.chocolatetelevision.com
Tunnusta kasvottamasti
http://tunnustuksien.luola.net/
www.cs.tut.fi/~jkorpela/webjulk/
kaiken web-julkaisemisesta

-

kertoo

Päälle:
valmista basilikapestoa
paahdettuja leipäkuutioita

Laatinut: Sipsu Suomalainen, Italia

Kuori punajuuret, perunat, omena ja sipulit.
Leikkaa punajuuret kuutioiksi, lohko perunat
ja omena ja paloittele sipulit.
Kuumenna paksupohjaisessa kattilassa tilkka
öljyä ja lisää kattilaan punajuurikuutiot ja sipulit. Kuumenna sekoitellen. Lisää vesi ja
suola. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä noin 20
minuuttia. Lisää peruna- ja omenalohkot ja
keitä, kunnes perunakuutiot kypsyvät.

Oinas
Koska oinaille on tiedossa n. 3 epävakaata
vuotta (riippuen dekaanista), nyt kannattaa
pitää kiinni siitä, mitä tähän mennessä on
saavuttanut tyytyen osaansa: ns. sivurooliin.
Se voi olla vaikeaa, mutta kannattaa, ellei
halua menettää saavuttamaansa.
Iho-onglemallisille tiedossa ihon ärtymistä
varsinkin lokakuun loppupuolella.
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Härkä
Taiteilijaluonteisille härille useita esiintymismahdollisuuksia ja muutenkin esillä oloa,
vaikka uran etenemismahdollisuudet saattavatkin jäädä kohtuullisiksi. Marraskuun alussa on parempi pysyä poissa estraadilta,
esim. lentäen kaukomaille lepyttämään kiireistä esiintymiskautta, josta on kuitenkin
tultava takaisin ennen kuin influenssa ja/tai
muut kaukomaiden pöpöt saavuttavat (joulukuussa). Toukokuun puolivälissä syntyneillä härillä on vielä mahdollisuuksia uuden parisuhteen syntymiselle.
Kaksoset
Jos olet aloittanut laihdutuskuurin, niin tuloksien pitäsi nyt alkaa näkyä. Sijoitusten koron myös. Ei otollista aikaa pitkäaikaisten
suhteiden rakentamiselle ja muutenkin tulisi
levätä aika ajoin, niin ettei joulupyhät kulu
tyystin peiton alla ja kuumemittari kainalossa. Ja juuri ennen joulua, mahdollisia isoja
menoja äkkiostosten vuoksi. Onneksi sijoitukset ovat poikineet.
Rapu
Flirttiä ja viestejä aina lokakuun alkuun
saakka. Sitten hiljenee. Romanssi syntyy kuitenkin näistä alkusyksyn viesteistä jo marraskuussa. Ole varovainen puheittesi kanssa,
sillä kateelliset juonivat selkäsi takana ja
ovat valmiita toimintaan. Kevyt vatsaa puhdistava dieetti ja jumppa, kuten Yoga, venyttely tai ilta(sauva)kävely auttaa suoliston
toimintaan. Pois suklaat ja kermakakut.
Leijona
Vielä ei ole onni kääntynyt leijonan puoleen,
joka on voinut kokea kovia ilman parrasvaloja. Onneksi mars-planeetta antaa puhtia, ja
takaa tuloksia kestävyyslajeissa, kuten
maastojuoksussa, hiihdossa, salipyöräilyssä
ja uinnissa. Varsinkin, jos haluat välttyä kertyvistä kiloista. Ulkolajeissa pipo päähän.
Kumppanin kanssa voi esiintyä ristiriitaa,
varsinkin, jos kyseessä on oinas, vesimies tai
kauris.
Neitsyt
Ole esillä. Kanssakäyminen näyttää toimivan, ja energiaa on riittävästi kaikkeen mahdolliseen askarteluun sekä fyysisesti että
psyykkisesti. Kaupallisella ja kemiallisella
alalla työskentelevillä on tiedossa tuloskeskeinen syksy oivallisine ratkaisuineen. Rakkauselämä ei ole kovin tyydyttävää, mutta
eipä siihen juurikaan näytä liikenevän aikaa.
Vaaka
Jos olet syntynyt lokakuun loppupuolella, ja
toivot perheen lisäystä, niin pistäpä toimeksi. Nyt voi onni suosia. Vaikka syksyn alku
onkin vaikeaa, ja halu tekemättömyyteen
suuri, tilanne paranee lokakuun alussa: Siitä
tulee jopa loistava. Kokeile onneasi rahapelissä, tai vaihda asunto tänä syksynä. Voit
myös kokeilla lyhyen tähtäimen sijoituksia
(6kk-2v).
Skorppiooni
Viehätysvoima on suuri ja ulosanti loistavaa.
Tämä yhdistelmä- taktiikka takaa tuloksia jopa pitkäksikin aikaa, jos vain panostat siihen
positiivisesi. Parhaiten pärjää mainosalalla.

Hyvin menee myös antiikkikauppiailla, kauneuden parissa työskentelevillä sekä lehtimiehillä. Erityistä parisuhdeonnea ei ole tiedossa, ellei suhteesi jo ole toimiva. Edellämainitulla on mahdollisuudet säilyä "tasapaksuisesti" ennallaan.
Jousimies
Ihan hyvä ja tyyni syksy, varsinkin viimeisen
1,5 vuoden uurastamisen jälkeen. Rahastamisen aika alkaa. Sijoita useampiin ja pieniin
kohteisiin, jotta voitto tulisi eri tahoilta eri aikoihin. Olet tuhlaavaisuuteen taipuvaista
sorttia. Naisille tiedossa useita flirttejä, jotka vielä toistaiseksi eivät johda vakavan suhteen alkuun. Sitä suurta rakkautta on vielä
maltettava odottaa.
Kauris
Ei ne planeetat sinua vastaan ole. Ne vain
ovat asettuneet niin ettei niistä juurikaan ole
sinulle hyödyksi. Ääni muuttuu kellossa vasta ensi vuoden puolella, joten älä heitä hukkaan energiaasi, vaan lepää. Jokunen flirtti
aina silloin tällöin, mutta sen eteneminen mihinkään vakavampaan ei näytä olevan sinulle tärkeää juuri nyt.
Vesimies
Mars-planeetan vastakkus saattaa näkyä jo
nyt, ja varsinkin lokakuusta lähtien (riippuen
dekaanista), pikkuhaavereilla ja ärtyneisyydellä. Pinna ei näytä pitelevän, ja kaikki on
niin vaikeaa. Nyt olisi se ns. hetki kaivella syvintä sisintä mietinnällä, rauhoittumisella, ja
filosofisella/teologisella kirjallisuudella. Astrologiaa harrastavien vesimiesten intuitiivi
on parhaimmillan, jos vain jaksaa kuunnella
omaa sisäistä ääntään.
Kalat
Paitsi että kalojen viime vuosien huono-onnisuus alkaa olla ohitse, tämä hyvä kausi senkun näyttää jatkuvan ja paranevan. Ne, jotka haaveilevat alasta, jossa on päätösvaltaa
ja esilläoloa, kuten puheenjohtajan virkaa tai
politiikka, nyt olisi otollinen hetki toimia. Ei
ehkä ole kunnallisvaalien aika, mutta niihin
ehdokkaaksi asettuminen voisi olla otollista.
Vetovoima parhaillaan marras-joulukuun
vaihteessa.
Hyvää alkanutta syksyä teille kaikille ja kirjoitelkaa sipsu.astro@gmail.com
Parhain terveisin,

Sipsu

Vitsejä
Suomen kielen kielioppi
Cmabrigden yilopitson tuktimusken muakan,
ei ole väilä msisä jäjretsyksessä sanan
kijraimet ovat, ainoa täkreä aisa on, että
esnimmäinen ja viimienen kijrain ovat
oikelila piakiolla. Loput voivat olla missä
jäjretsyskessä tahasna ja imhinen voi sitli
lukea tesktin ongemlitta, koksa aiovt eiävt
lue jokaitsa kijraitna eriskeen, vain sanan
kokoniasuuetna.
En ole koskaan ymmärtänyt, miksi naiset rakastavat kissoja. Kissat ovat itsenäisiä, ne eivät kuuntele, ne eivät tule sisään kun niitä
kutsutaan, ne haluavat olla koko yön ulkona,
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ja kun ne tulevat kotiin, ne haluavat olla yksin ja nukkua.
Toisin sanoen, kaikkia niitä ominaisuuksia,
joita nainen vihaa miehessä, hän rakastaa
kissassa.
Poliisi pysäyttää kuorma-auton ja nuhtelee
kuskia siitä, että lasti tippuu huonon sidonnan vuoksi pitkin tietä. Kuski käskee poliisien
mennä kiusaamaan oikeita rosvoja ja jättämään rehelliset työmiehet rauhaan.
Poliisit pitävät kuitenkin päänsä ja kirjoittavat sakot. Kuski ei sakkoa hyväksy, joten lopulta päädytään käräjille.
Käräjäsalissa kuormurikuski aloittaa selityksensä: "Olin hiekoittamassa tietä..."
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-Dimitriadou, puh. +30
2310 344454, e-maili astakoskela@yahoo.gr
Tapahtumakalenteri
10.10
16.10
24.10
25.10
31.10
1.11
6.11
8.11
20.11
29.11

Aleksisi Kiven päivä, suomalaisen
kirjallisuuden päivä
Illanistujaiset tavernassa 1901,
kuvaukset ”Ulkosuomalaisen tarina” ohjelmaa varten
YK:n päivä
Kesäaika päättyy, kelloja siirretään
yksi tunti taaksepäin
Pyhäinpäivä
Kuukausitapaaminen
Ruotsalaisuuden päivä
Isänpäivä
Lapsen oikeuksien päivä
Seuran pikkujoulut, 1. Adventtisunnuntai

--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa 2009. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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