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Koonnut Marjut Katoniemi-Kutsuridis ja Marko Suomalainen

Hyvät lukijat,
Olen saanut vuorostani käteeni tämän palstan kirjoittamisen viestikapulan, ja aion tehdä parhaani, jotta sepustuksiani luettaisiin
yhtä suurella mielenkiinnolla kuin edeltäjänikin kirjoittamia.
Viime sunnuntaina pidettiin seuramme pikkujoulujuhlat, joihin oli iloksemme odottamattoman suuri osanotto! Täytyy sanoa, että minä ja pikkujoulutoimikuntatiimini saimme lisää puhtia ja intoa järjestää ensi vuonna vieläkin hauskemmat pikkujoulut! KIITOS
PALJON kaikille pikkujoulutoimikuntaan osallistuneille! KIITOKSIA paljon kaikille, jotka
pääsivät paikalle! Toivottavasti teillä oli oikein hauskaa!
Yleensäkin ottaen seuramme vuotuiset tapahtumat, kuten esim. pikkujoulut tai säännölliset kuukausitapaamiset ym., eivät ole
mitään ilman seuralaisten osallistumista. Eihän niitä suinkaan johtokunnan iloksi järjestetä. Seuraava tapahtuma onkin sitten vuotuiset keilailukilpailut tammikuussa, joten
kaikki joukolla mukaan! Ei meistä kukaan ole
keilailun ammattilaisia. Osanotto on tärkeintä.
Lähden Suomeen jälleen kerran joulua viettämään. Odotan joulua tänäkin vuonna,

Suomi-koulun opettajat:
Outi Holopainen
Anu Pöytälaakso-Doukas
Maria Psitillis
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou
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Pankkiyhteys:
Alpha Bank, 703-00-2310-010761
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Pikakäyttöohjeet:
Avaa selaimellasi rekisteröitymislinkki painamalla TVkaista:n logoa ja täytä rekisteröitymissivulla olevat kentät, 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!
mutta eri mielellä kuin kaikkina muina vuosina tähän asti. Tämä on ensimmäinen joulu
ilman isää. Yksi on nyt joukosta poissa: Isäni, opettaja, taidemaalari, kuorolaulaja, hanurinsoittaja, puuseppä, koruseppä ja suuri
esteetikko. Hän oli yksi hellimmistä,
empaattisimmista
ja
herkimmistä
tuntemistani
ihmisistä.
Tänä
jouluna
sytytämme kynttilän hänenkin muistokseen
ja laulamme ”Maa on niin kaunis”. Viime
vuonna hänen upea tenorinsa kuului vielä
voimakkaana
meidän muiden äänten
joukossa. Mietin, millainen tästä joulusta
oikein tulee...? ”Meidän on vain selvittävä
ilman ukkia”, totesi poikani puhelimessa.
Täällä Kreikassa sanotaan, että ” kaikki kuuluu ohjlemaan”. Niinhän se on, kaikki kuuluu
ihmisen elämänohjelmaan tai elämänkaareen täällä maan päällä, sekä syntymä, että
kuolema. Muistelemme lämmöllä ja kaivaten
edesmenneitä, mutta elämä jatkuu. Jouluhan on kuitenkin ilon juhla, ja sellaisena se
tulee aina olemaan.
Toivotan teille kaikille OIKEIN HYVÄÄ JOULUA!!! Olkaa helliä, hyviä ja rakkaita toinen
toisillenne!!!

Outi Holopainen

Varapuheenjohtaja
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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

Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta
Vuotta, missä sitten
olettekin!
T: Venttiilin toimikunta
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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, ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤ.
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.fi
Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivätervehdys
Ulkosuomalaisille yhteisöille 6.12.2009
Suomi on osa yhä kansainvälisempää maailmaa. Olemme jäsenenä Euroopan unionissa
ja aktiivisesti mukana kansainvälisten järjestöjen kuten Yhdistyneiden kansakuntien toiminnassa. Talouselämämme ja kansalaisjärjestöjemme toiminta on yhä useammin kansainvälistä.
Suomalaiset liikkuvat entistä enemmän
maasta toiseen. Pidempi tai lyhyempi oleskelu ulkomailla kuuluu yhä useamman ihmisen
elämään. Suomesta mennään ja Suomeen
tullaan työtehtäviin, opiskelemaan ja eläkepäiviä viettämään. Ihmiset liikkuvat maasta
toiseen jokaisessa elämänkaarensa vaiheessa.
Te, suomalaiset maailmalla, teette tärkeää
työtä Suomen ja suomalaisuuden lähettiläinä. Olette keskeisesti vaikuttamassa siihen,
millainen kuva Suomesta muodostuu nykyisessä asuinympäristössänne. Pidätte ahkerasti yhteyttä Suomeen ja välitätte ulkomailla saamianne vaikutteita. Työ jota teette ulkomailla ja luomanne verkostot ovat korvaamattomia. Suomelle on tärkeää, että teidän
ulkosuomalaisten siteet kotimaahan säilyvät
vahvoina.
Lämmin tervehdykseni Suomen 92. itsenäisyyspäivänä!

Tarja Halonen

Tasavallan presidentti

Seuran ja jäsenten toimintaa
Ulkosuomalaisen tarina – kuvaukset PohjoisKreikassa – tapaaminen jäsenten kanssa
Perjantaina 16.10 järjestetiin Pohjois-Kreikan
suomalaisten tapaaminen. Paikalla oli myös
”Ulkosuomalaisen tarina” – ohjelman kuvausryhmä, tuottaja Antti Välikangas ja kuvaaja Mika Haavisto.
Perjantain tapaaminen oli oikein onnistunut.
Paikalla oli paljon väkeä ja hauskaa oli. Jatkotoimikunnan puheenjohtaja piti huolta
myös siitä, että ilta ei todellakaan jäänyt
kesken! Tanssiittin aamutunneille asti.
Kiitos kaikille mukana olleille!
Marraskuun kuukausitapaaminen
Marraskuun kuukausitapaaminen järjestettiin
Ouzo Melathronissa Thessalonikin keskustassa. Paikalla oli mukavan paljon porukkaa, ja
ilta hyvässä seurassa vierähti todella rattoisasti. Kiitos illan emännälle Jenni Suometsälle!
Maija Ristonmaan muistotilaisuus Hersossa
Pilvisenä, tummana sunnuntaiaamupaivänä
8.11.2009 pieni joukko seuralaisia kokoontui
muistelemaan Maija Ristonmaata Herson kylän hautausmaalle, Kilkiksen pohjoispuolelle.
“Meidän oma Maija” oli seuramme aktiivijäseniä ja toimi Thessalonikissa asuessaan
seuramme ensimmäisenä kirjastonhoitajana.
Maija tunnettiin suurena eläinten ystävänä,
ja Hersoon muutettuaan Maija tapasi kevään
aikana järjestää kotonaan puutarhajuhlat,
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joista tuli Pohjois-Kreikan suomalaisten joka
keväinen perinne.
Maija Ristonmaa (1947-2004) asui Kreikassa
yli 25 vuotta, joista viimeiset 6 vuotta Herson kylässä, Kilkiksessä. Maija poistui keskuudestamme 57-vuotiaana pitkäaikaisen
sairauden murtamana 26.9.2004,.
On mainittava, että Maijan ensimmäinen
muistotilaisuus
pidettiin
Thessalonikissa
31.5.2006, monen seuralaisen ja Maijan sisaren, Pirkko Mustalammen, läsnäollessa.
Pikkujoulut
Sunnuntaina 29.12 järjestettiin seuran pikkujoulut Don Quijote baarissa. Paikalla oli
viisikymnmetä osanottajaa, mikä lienee
seuran tilaisuuksien tämänhetkinen ennätys.
Paikalla oli seuran jäsenten ja heidän puolisoidensa lisäksi, toisen polven suomalaisia,
Erasmus-opiskelijoita, suomalaisia rauhanturvaajia, sekä kreikkalaisia ja muun maalaisia Suomi-ystäviä.
Ilta vierähti mukavasti hyvän seuran, glögin,
pipareiden ja buffetin kera.
Baarin isolla valkohankaalla esitettiin illan aikana Suomi- ja jouluaiheisia videoita, mikä
omalta osaltaan loi mahtavan tunnelman.
Adventtijumalanpalvelus
Thessalonikissa pidetään Adventtijumalanpalvelus tiistaina 15. joulukuuta 2009, klo
18.00.
Paikka: Vapaa Evankelinen kirkko (Evankeliki
Ekklisia Eleftera),
Osoite: Metamorfosi-kirkon tilat, 6.km Harilaou-Thermitien risteyskohdassa (Egnatia
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Odos AE:n ja oikismos Lida Marian välissä
kulkevan hiekkatien alussa, risteyksessä kyltti Metamorfosi Ekklisia ).
Adventtijumalanpalveluksen toimittaa Rodoksen turistipappi Erkki Helander ja kanttorina toimii Tapani Majuri.
Tilaisuus toteutetaan Pireuksen Merimieskirkon ja seuran yhteistyönä.
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Leena Naumasen taidenäyttely Thessalonikissa
Inside – Outside Signs Of Time – suomalaisen Leena Naumasen taidenäyttely Gallery
Artis Causassa.
Avajaiset 3.12 klo 20.00 taiteilijan läsnäollessa. Näyttely jatkuu 12.01.10 asti. Aukioloajat
ma - pe 10.00 - 15.00 & 17.00 - 21.00, la
11.00 - 16.00. Osoite Mitropoleos 97, puh
2310 223041 www.artcau.gr
The Five Corners Quintet jazzaili Kreikassa
Suomijazzin menestyjiin kuuluva ”The Five
Corners Quintet” vieraili äskettäin Kreikassa
esiintymässä Euroopan kiertueensa puitteissa. Jazzyhtyeen uusin levy “Hot Corner” äänestettiin Suomen Emma-gaalassa vuoden
jazz-levyksi ja kriitikoiden suosikiksi.
The Five Corners Quintet jazzaili Thessalonikissa, Block33-klubilla 22.11.2009 ja Ateenassa, Avlaia-musiikkinäyttämöllä 24.11.
The Five Corners Quintet:
Timo Lassy ( tenor sax )
Jukka Eskola ( trumpet )
Mikael Jakobsson ( piano )
Antti Lötjönen ( bass )
Teppo Mäkynen ( drums & percussion )
Jazzyhtyeen kotisivut:
www.fivecornersquintet.com
Suomalaisrockia jälleen Ateenassa

(www.finland.gr 23.11.2009)

Post-metal -yhtye ”Callisto” esiintyi kahtena
marraskuun iltana - 22 ja 23. marraskuuta –
Rodeo Live -klubilla.
Yhtyeen musiikkityyli oli uran alkuvaiheessa
suoraviivaisempaa metalcorea. Sen jälkeen
musiikillinen kehitys on kulkenut nykyhetken
hitaampaan ja tunnelmoivampaan suuntaan.
Calliston musiikki on hyvin tunnelmallista ja
luo kokonaan oman ilmapiirinsä kuulijalle.
Eteeristä rockia metallisin sävyin soittavan
Calliston kolmosalbumi Providence ilmestyi
tänä keväänä. Siitä on sanottu, että se tullaan muistamaan vedenjakajana, albumina,
jolla turkulainen post-metal yhtye kurotti
rohkeasti valtavirran ja yleisemmän hyväksynnän suuntaan.
www.callistochaos.com
Arkkitehti Pekka Helin luennoi Ateenassa
Suomalainen arkkitehti Pekka Helin luennoi
13.1.2010 Benaki-museon Pireus-kadun rakennuksessa.
Luento on osa kansainvälistä luentosarjaa,
joka on omistettu Pohjoismaiselle arkkitehtuurille.
http://www.benaki.gr/index.asp?id=203000
001&sid=800&cat=0&lang=en

Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat

Suomen suurlähetystö ja Suomen Ateenan
Instituutti järjestävät 8.12.09 seminaarin
Suomen talvisota 70 vuotta.
Luento pidetään Suomi Instituutissa, alkaen
kle 19.00, osoitteessa Zitrou 16, Makrigianni.
Kutsu tilaisuuteen osoitteesta:
http://www.finland.gr/public/download.aspx
?ID=50440&GUID={D7A58338-C748-4022857A-5F0AEA8BA1DE}

tuksena hänen työstään kirjailijana, kuvittajana ja sarjakuvapiirtäjänä.
Mikä Kidzone Finland?
Kidzone Finland on 5-11 -vuotiaille koululaisille suunnattu interaktiivinen verkkosivusto,
joka tutustuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja elämänmenoon lyhyiden
tekstien ja pelien avulla. Sivulla seikkailee
Tove Janssonin Muumipeikko-hahmo.
Sivuston toteuttaja on Suomen suurlähetystö Lontoossa. Sivujen suojelijana toimii brittiläinen lastenkirjailija Michael Morpurgo.
Teksti: Tiina Heinilä, Suomen Lontoon-suurlähetystö
Kuvat: Mauri Kunnas, www.maurikunnas.net

Joulunodotus alkanut Suomen lähetystöissä
- hyppää mukaan Zac-tontun seikkailuun!

Ulkoministeri Stubb Etyjin ministerikokoukseen Ateenaan (www.finland.gr 30.11.2009)

Suomen talvisota 70 vuotta

(www.finland.gr 1.2.2009)

(www.finalnd.gr 23.11.2009)

Kidzone Finlandin verkkojoulukalenteri aloittaa lähtölaskennan jouluun. Hyppää mukaan
Zac-tontun seikkailuun - luukkujen takaa
avautuu jännittävä tarina ja hauskoja kuvituksia suoraan joulupukin maasta. Ensimmäiseen luukkuun voi jo kurkistaa täältä.
Mitä pieni tonttupoika voi antaa joulupukille
joululahjaksi? Korvatunturin suureen juhlapäivään on aikaa enää 24 päivää, kun Zactonttu päättää ilahduttaa joulupukkia kahdellatoista yllätyksellä ennen joulua. "Kaksitoista yllätystä", Zac pohtii. "Siitä tulee hauskaa!"
Suuren suosion edellisinä vuosina saavuttanut Kidzone Finland -joulukalenteri on lasten
ja lastenmielisten iloksi täällä taas! 24 päivän ajan lukijat pääsevät seuraamaan Zactontun hauskoja tempauksia jouluisessa tarinassa, joka saa hyvällä tuulelle koko Korvatunturin väen. Ensimmäinen luukku aukeaa
tiistaina 1. joulukuuta, jonka jälkeen uusi
luukku aukeaa päivittäin aina jouluaattoon
asti.
Tämänvuotisen joulukalenterin tarina ja kuvitukset ovat rakastetun Mauri Kunnaksen
käsialaa. Kalenteri pohjautuu Kunnaksen
vuonna 1987 ilmestyneeseen lastenkirjaan
12 lahjaa joulupukille.
Kalenterin on tuottanut Suomen Lontoonsuurlähetystö yhteistyössä thisisFINLANDin
ja kustannusosakeyhtiö Otavan kanssa.
Mauri Kunnas: 12 lahjaa joulupukille

Zac-tonttu ja joulupukki (kuva: Mauri Kunnas)

Graafikko, kuvataiteilija ja sarjakuvapiirtäjä
Mauri Kunnas on epäilemättä Suomen rakastetuimpia ja menestyksekkäimpiä lastenkirjailijoita, jonka lisäksi hänen työnsä tunnetaan myös kansainvälisesti. Kunnas on pitkän uransa aikana julkaissut yli neljäkymmentä kirjaa. Hänen kirjojaan on käännetty
29 kielelle 31 maassa ja myyty yhteensä lähes 7 miljoonaa kappaletta.
Mauri Kunnakselle on myönnetty useita kotimaisia ja kansainvälisiä palkintoja tunnus-
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Ulkoministeri Alexander Stubb osallistuu
Etyjin ulkoministerikokoukseen Ateenassa
1.-2. joulukuuta.
Kokouksen pääaiheena on Euroopan turvallisuutta koskevan vuoropuhelun jatko. Keskustelu käynnistyi vuosi sitten Helsingin
Etyjin ministerikokouksessa. Etyjin toiminnan
tehostaminen konfliktien ratkaisussa, asevalvonnassa ja aiemmin tehtyjen sitoumusten
toimeenpanossa on olennainen osa kokonaisuutta.
Kokouksen asialistalla ovat myös energiaturvallisuuskysymykset ja toiminta ylikansallisten uhkien torjumiseksi, mukaan lukien terrorismi, huume- ja ihmiskauppaongelmat.
Myös toimet ihmisoikeuksien ja demokratian
edistämiseksi nousevat näkyvästi esille.
Lisäksi ministeri Stubbilla on Ateenassa kahdenvälisiä tapaamisia.
Merimieskirkko tiedottaa
Suomen Merimieskirkko ry
Pireus-Ateena, Kreikka
Suomen Merimieskirkko on toiminut Pireuksen Skandinaavisen kirkon tiloissa useamman vuosikymmenen ajan. Ja jatkaa toimintaansa Pireuksessa aina vuoden 2009 loppuun asti.
Tammikuun 10. päivä pidetään viimeinen jumalanpalvelus Pireuksen kirkolla ja sen jälkeen käynnistyy paljon puhuttu ja puhuttanut muutto Ateenan keskustaan, Plakaan.
Muutosta on haaveiltu jo lähes 20 vuoden
ajan. Ajat ovat muuttuneet, eikä merimiehiä
tai rekkakuskeja käy enää kirkolla. Jotta
kirkko kuitenkin pystyy jatkamaan toimintaansa ja olemaan meille kaikille lähellä ihan
konkreettisestikin, on tärkeää, että sijainti
on paras mahdollinen. Nyt kirkko tulee sijaitsemaan aivan kaupungin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien päässä, ja on siten helposti lähestyttävissä.
Kirkko on suljettu 11.1.–6.2. välisen ajan
muuton vuoksi.
Juhlajumalanpalvelus pidetään sunnuntaina
7.2. klo 18:00. St. Paulin anglikaanisessa kirkossa Ateenassa, ja sen jälkeen juhlatilaisuus uudella kirkkotalolla.
Toiminta aloitetaan uudessa osoitteessa
8.2.2010
Uusi osoite:
Daidalou str. 18 & Monis Asteriou str., Syntagma, Ateena
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Aukioloajat 8.2. lähtien:
Ma-pe klo 12.00–15.00
La klo 8.30–14.00
Su klo 18.00–21.00
Tervetuloa tutustumaan uuteen kirkkotaloon!
Ystävällisin terveisin,

Mari Hilonen

Sosiaalikuraattori
Suomi-Seura ja USP tiedottavat

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

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehet syyskokoukseen Helsinkiin

(Sutinat 11/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin puhemiehistö kokoontuu Helsinkiin 12. - 13.11.2009 Ohjelmassa on tällä kertaa tapaaminen viestintäministeri Suvi Lindénin kanssa, jossa aiheena
on TV Finlandin säästötoimenpiteet ja tulevaisuus. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thorsin kanssa puhemiehet keskustelevat inkeriläisten paluumuutosta ja paluumuuttojärjestelmän suunnitelluista muutoksista.
Hallituksen uusi esitys kansalaisuuslaiksi on
keskustelunaiheena, kun puhemiehistö saa
vieraakseen sisäasiainministeriön ylitarkastajan Sonja Hämäläisen.
Oikeusministeriön vaalijohtajan Arto Jääskeläisen kanssa keskustellaan uuden vaalilain
vaiheista ja kirjeäänestyksen sisällyttämisestä siihen.
Puhemiehistö käy lisäksi Kansainvälisen liikkuvuuden
ja
yhteistyön
keskuksessa
CIMO:ssa. Aiheina ovat ulkosuomalaisille
suunnatut opiskelijoiden vaihto-ohjelmat ja
ulkosuomalaislehdistön tuki. Ohjelmassa on
lisäksi tapaaminen ulkosuomalaisten oman
piispan Wille Riekkisen kanssa.
Tämänkertainen puhemiesten kokous on viimeinen ennen toukokuussa pidettävää täysistuntoa, joten aiheeksi noussevat myös istunnon järjestelyt, osallistuminen, varapuhemiesten valinta ja aloitteiden teko. Istunnon
alla puhemiehet pitävät kokouksen perjantaina 21.5.2010, mutta perinteisesti se on
keskittynyt itse istunnon asioihin edunvalvonnan sijaan.
Ulkosuomalaisparlamentin kuudes istunto on
toukokuussa (Sutinat 10/09 - Suomi-Seuran

järjestötiedote)

Ulkosuomalaisparlamentin seuraava istunto
pidetään 24. - 25.5.2010 Helsingin Yliopiston
tiloissa. Istunnossa käsiteltävät aloitteet on
jätettävä
sihteeristölle
viimeistään
24.2.2010, mutta jo nyt on oiva aika ruveta
miettimään ja suunnittelemaan aloitteiden
aiheita. Ulkosuomalaisparlamentin Internetsivuilla ovat ohjeet, lomakkeet ja esimerkit:
www.usp.fi ja sihteeristö auttaa myös mielellään aloitteiden valmistelussa. info@usp.fi.
Voitte olla myös yhteydessä alueenne varapuhemieheen aloitteisiin liittyvissä kysymyksissä. Ulkosuomalaisparlamentin sivuilla voi
myös tutustua vanhoihin aloitteisiin ja päätöslauselmiin:

www.usp.fi/toiminta/aloitfi.php?kieli=fi
Voitte lähettää aloitteita vaikka heti. Näin
varmistetaan, että sihteeristö ehtii paneutua
aloitteen aiheeseen ja tehdä hyvän taustatyön ennen istuntoa.
Aloitteet jätetään yhteisön nimissä, ja aloitteessa on oltava puheenjohtajan allekirjoitus. Jokainen USP:n toimintaan osallistuva
yhteisö on oikeutettu jättämään aloitteen,
riippumatta siitä, aikooko se olla läsnä istunnossa tai ei.
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
Perjantaina 21.5. järjestetään entiseen tapaan Senioriseminaari. Sunnuntaina 23.5. pidetään ulkosuomalaisten jumalanpalvelus
Helsingin Tuomiokirkossa kello 10:00 sekä
sen jälkeen aluekokoukset. Helsingin kaupunki järjestää istunnon kunniaksi vastaanoton parlamenttiin osallistujille Kaupungintalon juhlasalissa maanantaina 24.5. klo 18:00
– 19:30.
Ulkosuomalaisparlamentin toimintaan pääsee mukaan täyttämällä ratifiointilomakkeen.
Ohjeet
ja
kaavake
löytyvät
USP:n
nettisivuilta
www.usp.fi/jasen/index2.php?sivu=55.
Täytetty lomake palautetaan sihteeristöön eli
Suomi-Seura ry:hyn. Jäsenmaksua ei ole.
Kutsut istuntoon postitetaan marraskuun
loppupuolella kaikille ulkosuomalaisparlamentin toimintaan osallistuville yhteisöille.
Istuntoon osallistuminen edellyttää USP:n
sääntöjen hyväksymistä ja sillä tavoin virallista toimintaan mukaan tuloa, mutta liittyminen on helppoa ja nopeaa. Tervetuloa siis
kaikki ulkosuomalaisyhteisöt ulkosuomalaisparlamentin toimintaan mukaan!
Lue lisää istunnosta, aluekokousten pidosta,
majoitusvaihtoehdoista ja aloitteista USP:n
nettisivulta:
www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=675
Tervetuloa Helsinkiin toukokuussa!
Suomi-Seuran intensiivinen suomen kielen
kurssi (Sutinat 11/09 - Suomi-Seuran järjes-

tötiedote)

Suomi-Seura ry:n intensiivinen suomen kielen kurssi järjestetään 19. – 30. heinäkuuta
2010.
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti 18-45 –
vuotiaille ulkosuomalaisille ja/tai heidän puolisoilleen, jotka suunnittelevat muuttoa Suomeen. Seminaarissa opiskellaan suomen
kieltä kolmessa eri tasoryhmässä (alkeis- ja
keskiryhmä sekä edistyneet). Suomen kieltä
kurssilla opetetaan yhteensä 50 tuntia.
Kurssilla esitellään opiskelu ja työnhaku
mahdollisuuksia Suomessa ja tutustutaan
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suomalaisuuteen. Luennot ja esittelyt pidetään englanniksi.
Kurssi alkaa maanantaina 19. heinäkuuta
2010 (saapumispäivä sunnuntai 18.7) ja
päättyy perjantaina 30. heinäkuuta. Kurssi
pidetään Laajasalon opistolla, Helsingissä
(noin 9 km Helsingin keskustasta). Paikalle
on hyvät kulkuyhteydet.
Kurssin hinta on 850 euroa. Kurssimaksuun
sisältyy opetus, opetusmateriaalit, majoitus
2 hh, täysihoito, opastettu Helsingin kiertoajelu ja päivän pituinen retki Tuusulan Rantatien kulttuurikohteisiin. Ilman majoitusta
kurssin hinta on 580 euroa.
Opetuskielet ovat suomi ja englanti. Kurssille
osallistuvan ei tarvitse osata suomea, mutta
englannin kielen taito on oltava riittävä, jotta
opiskelija pystyy seuraamaan luentoja ja
osallistumaan opetukseen.
Täytämme seminaarin ilmoittautumisjärjestyksessä. Hakulomakkeet voi tulostaa seuran
kotisivuilta: www.suomi-seura.fi (seminaarit
ja kurssit).
Lisätietoja: Suomi-Seura ry, puh. +358-9684 1210, info@suomi-seura.fi.
Opiskelemaan Suomeen - Hakuajat syksyllä
2010 alkavaan koulutukseen (Sutinat 11/09

– Suomi-Seuran järjestötiedote)

1.3. – 19.3.2010 järjestetään ammatillisen
koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku.
Lisätietoja on osoitteessa
www.haenyt.fi.
Ammattikorkeakoulujen yhteishaku
Yhteishaku nuorten vieraskieliseen (englanninkieliseen) koulutukseen pidetään 11.1. 12.2.2010.
Lisätietoja: https://www.admissions.fi
Yhteishaku nuorten suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen on 1.3. - 16.4.2010.
Lisätietoja: https://www.amkhaku.fi
Yliopistokoulutuksen yhteishaku
Yliopistojen päävalintojen yhteishaku on
1.3.–16.4.2010. Huomaa, että Sibelius-Akatemiaan ja Teatterikorkeakouluun hakuaika
on lyhyempi ja se päättyy jo 15.3.2010.
Tietoa yliopistokoulutuksesta Suomessa ja
yhteishausta löytyy osoitteista
www.yliopistohaku.fi
www.universitetsansokan.fi
Jos olet hakemassa Suomessa syksyllä 2010
alkaviin yliopisto-opintoihin ulkomailla suoritetulla koulutuksella, sinun kannattaa viipymättä selvittää hakukäytännöt. Parhaiten se
onnistuu ottamalla yhteyttä sen yliopiston
hakutoimistoon, johon olet hakemassa. Tämä siksi, että ulkomailla korkeakoulukelpoisuuden saavuttaneet hakijat hakevat yliopistoon yleensä erillisvalinnan tai kansainvälisen hakijoiden valinnan kautta.
Myös vieraskielisiin maisteriohjelmiin on
omat hakuajat. Useissa Suomen yliopistossa
kansainvälisten hakijoiden valinta ja haku
vieraskielisiin maisteriohjelmiin käynnistyy jo
marraskuussa 2009 ja päättyy tammi-helmikuussa 2010.
Englanninkielisiin yliopisto-opintoihin hakeville tietoa on koottu osoitteeseen
www.universityadmissions.fi.
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Ulkosuomalaisjuhla pidetään Turussa 2011

(Sutinat 11/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki
vuonna 2011. Tähän liittyen kaikille ulkosuomalaisille ja heidän jälkeläisilleen järjestetään juhla 1. - 4.7.2011 Turussa.
Juhlan suunnittelut ovat vasta aluillaan, mutta ohjelman runko on hahmoteltu seuraavaksi.
Perjantaina 1.7. on pesäpallokisa, jonka loppuottelu on sunnuntaina.
Lauantaina 2.7. on avajaisparaati, jossa ulkosuomalaiset kävelevät maittain kaupungin
halki pääjuhlaan. Illalla on tanssit.
Sunnuntaina 3.7. juhlajumalanpalveluksen ja
pesäpallon lisäksi on leikkimielisiä kilpailuja
ja urheilullista toimintaa, esimerkiksi petankkia, mölkkyä ja kyykkää, johon myös Suomessa asuvat ovat tervetulleita.
Lisäksi
maistellaan herkkuja eri maista.
Maanantaina on vuorossa golf-kisa ja päätösjuhla.
Juhlaan liittyy myös retkiä Turun ympäristöön, muun muassa laivamatka Naantaliin.
Juhlan järjestäjinä ovat muun muassa Siirtolaisuusinstituutti, Turun kaupunki, SuomiSeura ry sekä monet muut yhteistyökumppanit.
Merkitkää päivät jo nyt muistiin ja tulkaa
sankoin joukoin mukaan!
Päivä ulkosuomalaisen elämästä
Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtumia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalaisen elämässä. Sari Silvasti-Kontos on asunut
Larissassa jo yli 25 vuotta ja työskentelee
kenkäalalla. Hän asuu yhdessä miehensä ja
tyttärensä kanssa, ja hänen poikansa opiskelee arkkitehtuuria Xanthissa.
Heräsin aamulla
tapani mukaan aikaisin,
eli noin kello
kuuden maissa. Laitettuani papusopan
porisemaan hellalle,
keitin pannullisen
Presidenttikahvia ja avasin netin. Olen
kiitollinen
vanhemmilleni,
jotka
ovat
uskollisesti jaksaneet lähettää kahvifriikille
tyttärelleen suomalaista kahvia kaikki nämä
25 vuotta, jotka hän on täällä asunut.
Aamuni alkaa aina suodatinkahvilla, mutta
päivän mittaan kelpaavat sitten muutkin
kahvit. Vasta sähköpostit, Hesarin ym. luettuani menen herättämään perheeni aamiaiselle. Nämä rauhalliset aamuhetket ovat olleet aina omaa aikaani. Myös silloin, kun
lapset olivat vielä pieniä. Hyväksikoettu,
rentouttava päivänavaus.
Aamussa havahdutti
työmatkalla autoradio, jossa soi Kirkan ”Surun pyyhit silmistäni”, tosin englanniksi. Jälleen kerran pyyhkäisin silmäkulmaani minäkin. Muistista tuli esille ne televisio-ohjelmat,
joissa Kirka täällä esiintyi monta vuotta sitten. Hän edusti Suomea todella ansioituneesti ollen rento, lämmin ja kansainvälisen
välitön. Siitä lähtien Kirka on soinut radiossa
yllättävän usein. Hänen levyjään myytiin
tuohon aikaan toiseksi eniten Kreikassa Suomen jälkeen. Ja tämä oli kauan ennen kuin

Rasmus, Sunrise Avenue ja kumppanit oli
markkinoitu eurooppaan.
Lounasaikaan
join taas kahvia, ja vilkaisin päällisin puolin
paikallislehden. Näin nettiaikana on mukava
haistella kuitenkin myös painomusteen tuoksua. Tänään silmiini sattui artikkeli H1N1
flunssan rokotuksista. Täällä vain 20 % lääkäreistä on ottanut rokotuksen, mutta kotoSuomessa kansa on jonottanut tuntikausia
saadakseen rokotteen. Olisiko tässä taas kyseessä näiden kansojen luonteiden perusero?
Päivän kohokohta
oli opiskelijapoikani Konstantinoksen soitto
äidille. Hänellä ei kuulemma ollut mitään erityistä asiaa. Halusi vain kysäistä, voinko hyvin. Sydämeni suli sillä hetkellä, ja mietin,
kannattaako nuorten kanssa kinastella pikkuasioista silloin, kun he ovat murrosiässä.
Heilläkin on omat ongelmansa ja paineensa,
jotka laukeavat aikanaan. On suuri onni olla
onnellisen nuoren vanhempi.
Tässä päivässä pysähdytti
erään asiakkaani hätähuuto talouskriisin keskeltä. Miten monien vuosien aherrus ja puurtaminen voi kadota kuin tuhka tuuleen, jos
ei ole osannut huolehtia tulevaisuudesta ja
on investoinut yli varojensa. Yrittäminen on
myös usein ylämäkeä.
Unelmoin
tänään joulusta. Olen ollut aina varsinainen
jouluihminen. Kaikki, mikä siihen liittyy;
tuoksut, maut, äänet ja salaperäisyys ovat
vuosi toisensa jälkeen minulle elämys.
Vuosien varrella oma koti on osoittautunut
parhaaksi paikaksi viettää perheen kanssa
tämä vuoden paras juhla. Näin aiomme tehdä tänäkin vuonna. Aattona laitan suomalaisen joulupöydän kinkkuineen kaikkineen, ja
joulupäivänä syödään sitten kreikkalaisia
herkkuja. Mielestäni se luo perheelle aidon
kaksoiskansalaisuusidentiteetin, josta voi jatkaa traditioita myöhemmin omassa perheessään. Minua ei haittaa lainkaan, että joululaulut soivat jo joulukuun alussa kaupoissa.
Koristelemme kuusenkin aina 6.12 itsenäisyyspäivänä, joka sattuu olemaan myös tyttäremme Karoliinan syntymäpäivä. Eikä
muovikuusikaan minua enää sureta, päinvastoin. En malttaisi odottaa enää jouluaattoa ja aitoa kuusipuuta.
Nukkumaan menin,
kuten lähes aina, myöhään eli seuraavan
päivän puolella puolenyön jälkeen.Olen aina
tullut toimeen vähällä unella. Nuorempana
jopa ajattelin, että elämä menee hukkaan
nukkuessa. Haluan vieläkin elää joka hetken
energisesti. Enkä todellakaan usko, että nukkuminen olisi kuin laittaisi rahaa pankkiin.
Ennen unta
selailin vielä suomalaista muotilehteä. Vaikkakin käyn monesti ylikierroksilla ennen nukkumaan menoa, saatuani pääni tyynylle nukun lähes heti.
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Arvosanani tälle päivälle
Yhdeksän ja puoli. Se puolikkaan vähennys
johtuu siitä, että aina pitää olla pieni vara
petrata.
Päiväni motto
Pilvien yläpuolella paistaa aina aurinko.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
Läänit jäävät historiaan

(Suomen Sillan Uutisviikko 44/2009)
Tasavallan presidentti on vahvistanut aluehallinnon uudistusta koskevan lainsäädännön. Uudistuksen myötä läänit jäävät historiaan, ja aluehallinnon viranomaistehtävät siirtyvät kahdelle uudelle viranomaiselle.
Ensi vuoden alusta voimaan astuvan uudistuksen mukaan läänit korvataan aluehallintovirastoilla (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksilla (ELY). Aluehallintovirastoja tulee kuusi ja elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskuksia 15.
Aluehallintovirastojen tehtävänä on hoitaa
lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueilla. Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukset hoitavat valtionhallinnon
toimeenpano- ja kehittämistehtäviä.
AVI ja ELY korvaavat kuusi viranomaista eli
nykyiset lääninhallitukset, TE-keskukset, alueelliset ympäristökeskukset, ympäristölupavirastot, tiepiirit ja työsuojelupiirien työsuojelutoimistot.
Aluehallintovirastojen ylijohtajat sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vastuualueiden johtajat valitaan joulukuussa.
Aluehallintouudistus lisää myös maakuntien
liittojen yhteistyötä ja vaikutusvaltaa.
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon uudistuksen toteutumisesta vuoden
2012 loppuun mennessä.
Keski-Pohjanmaa järjestää ensi vuoden alusta aluehallinnon palvelut Pohjanmaan kanssa. Hallitus kuitenkin hyväksyi linjauksen, että maakunta siirtyy pohjoiseen yhteistyöalueeseen vuonna 2011 - mikäli ruotsinkieliset
palvelut pystytään siellä turvaamaan.
Suomalainen huippupaikalle ilmastoneuvotteluissa (Suomen Sillan Uutisviikko 41/2009)
Ympäristöministeriön kansainvälisten asioiden neuvos Jukka Uosukainen on valittu
YK:n kansainvälisten ilmastoneuvottelujen
puheenjohtajistoon, kertoo Vihreä Lanka
verkkosivuillaan.
Uosukainen vetää neuvotteluryhmää Kööpenhaminan ja Barcelonan ilmastokokouksien neuvotteluissa. Neuvotteluryhmä käy
keskusteluja pitkän aikavälin päästötavoitteista sekä kehitysmaiden rahoituksesta.
Neuvotteluryhmän toinen puheenjohtaja on
maltalainen Michael Zammit Cutajar, ja ryhmän virallinen nimi on Working Group on
Long-term Cooperative Action.
Barcelonan ilmastoneuvottelut käydään tällä
viikolla, ja kansainvälinen ilmastosopimus on
määrä allekirjoittaa Kööpenhaminan ilmastokokouksen lopuksi joulukuussa.
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EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

Lissabonin sopimus hyväksytty kaikissa EUmaissa (Helsingin Sanomat 3.11.2009)
Tšekin presidentti Vaclav Klaus kertoo allekirjoittaneensa Lissabonin sopimuksen. Sopimus on nyt hyväksytty kaikissa EU-maissa.
Aiemmin tänään Tšekin perustuslakituomioistuin näytti vihreää valoa EU:n uudelle perussopimukselle. Tuomioistuimen mukaan
unionin päätöksentekoa uudistava Lissabonin sopimus on Tšekin perustuslain mukainen.
Tšekki oli ainoa EU:n jäsenmaa, joka ei vielä
ollut ratifioinut sopimusta. Klaus tunnettiin
sopimuksen hanakkana vastustajana.
EU suostui antamaan Tšekille poikkeuksia
sopimukseen, kun Tšekki uhkasi estää sen
voimaantulon.
Sopimuksen odotetaan astuvan voimaan
joulu–tammikuussa.
Tietoa sopimuksesta
http://europa.eu/lisbon_treaty/glance/index
_fi.htm ja
http://fi.wikipedia.org/wiki/Lissabonin_sopim
us
EU:lle presidentti Belgiasta – ulkoministeriksi
yllätysnimi (Taloussanomat 20.11.2009)
EU:n johtajat valitsivat eilen illalla unionille
ensimmäisen presidentin ja ulkoministerin
ylimääräisessä huippukokouksessaan Brysselissä.
Presidentiksi valittiin Belgian pääministeri
Herman van Rompuy, 62, joka oli yksi kärkinimistä myös ennakkoveikkailuissa. Ulkoministeriksi nousee sen sijaan yllätysnimi, EU:n
nykyinen kauppakomissaari Catherine Ashton, 53, joka on ollut nykyisessä tehtävässään runsaan vuoden. Hänen edeltäjänsä
Peter Mandelson siirtyi elinkeinoministeriksi
Britannian hallitukseen.
Van Rompuy on puoluekannaltaan kristillisdemokraatti. Ashton puolestaan kuuluu Britannian työväenpuolueeseen.
Belgian ulkopuolella suhteellisen tuntematonta van Rompuyta on ensimmäisissä arvioissa luonnehdittu matalan profiilin johtajaksi. Helsingin Sanomien mukaan hän keskittynee jäsenmaiden kantojen sovitteluun julkisuudessa paistattelun sijaan.
Uudet huippuvirat perustuvat EU:n rakenteita uudistavaan Lissabonin sopimukseen, joka tulee voimaan joulukuun alussa. EU-presidentti on viralliselta nimeltään Eurooppaneuvoston pysyvä puheenjohtaja ja ulkoministeri EU:n korkea ulkopoliittinen edustaja.
Eurooppa-neuvosto valitsee presidentin 2,5
vuodeksi kerrallaan. Kausi voidaan uusia
kerran. Neuvosto valitsee myös ulkoministerin komission toimikaudeksi eli viideksi vuodeksi.
Olli Rehn saa talous- ja rahakomissaarin salkun (Helsingin Sanomat 27.11.2009)
Suomen Olli Rehn saa talous- ja raha-asioiden komissaarin salkun uudessa EU-komissiossa.
Asian vahvisti komission puheenjohtaja José
Manuel Barroso perjantaina Brysselissä.

Taloussalkku kuuluu uuden komission raskaimpiin.
Rehn on toiminut aiemmin laajennuskomissaarina.
Uuden komission kausi kestää viisi vuotta.
Työ alkaa todennäköisesti helmikuun alussa
EU-parlamentin kuulemisien jälkeen.
"Taloussalkku on suuri haaste", Rehn itse
kommentoi iltapäivällä salkkuaan. Hänen
mukaansa talous- ja raha-asiain salkku vastaa hänen tavoitteitaan.
"Tärkeintä on nyt kampanjoida orastavan talouskasvun tukemiseksi", Rehn linjasi.
Tulevien vuosien haasteeksi hän koki euroalueen laajenemisen.
Rehnin mukaan Suomelle ei missään vaiheessa tarjottu maatalouskomissaarin salkkua, kuten julkisuudessa on väläytetty.
Myöskään pääministeri Matti Vanhanen
(kesk) ei peitellyt tyytyväisyyttään perjantaina.
”No, erittäin tyytyväinen”, kuului Vanhasen
vastaus, kun häneltä kysyttiin kuinka tyytyväinen hän on Rehnin salkkuun. Vanhanen
kommentoi asiaa eduskunnassa samaan aikaan, kun nimityksistä kerrottiin Brysselissä.
Vanhanen kuvasi tehtävää painavimmaksi
mahdolliseksi. Talous- ja rahakomissaari
muun muassa valmistelee valtiovarainministereiden kokouksen Ecofinin asioita.
”Erityisesti talouskriisin oloissa, ja myös talouskriisin jälkeisissä, niin sanotuissa exitstrategioissa tämä on erittäin tärkeä salkku”,
Vanhanen kuvaili.
Vanhanen oli EU:ssa vaikuttavan liberaaliryhmittymän pääneuvottelija nimityskysymyksissä. EU:n presidentin tai ulkoministerin
tehtävä ei liberaaleille irronnut. Vanhanen
katsoi liberaalien nyt saaneen tästä ”hyvin
kompensaatiota”.
”Tämä ei todellakaan ole lohdutuspaikka.
Tämä on aivan ykkösluokan tehtävä”, hän
kuvasi Rehnin tehtävää.
Vanhanen kuitenkin antoi selkeästi suurimman tunnustuksen nimityksestä Rehnille.
”Kyllä tässä eniten painaa Rehnin oma osaaminen ja kokemus edelliseltä komissaarikaudelta”, hän sanoi.
EU:n parlamentin on vielä hyväksyttävä komissionimitykset. Tämän odotetaan tapahtuvan tammikuun lopulla.
EU pääsi sopuun tiedostonlataajien oikeuksista (Digitoday 5.11.2009)
Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät
viime yönä sopuun telepaketista, jossa määrätään muun muassa kuluttajien oikeuksista.
Päätös ei antanut viranomaisille yksipuolisia
oikeuksia katkaista verkkolataajien nettiyhteyksiä, kuten Britannia ja Ranska ovat vaatineet.
EU:n telepaketista päästiin sopuun myöhään
viime yönä. Hyväksytty ratkaisu antaa kuluttajille vahvemmat oikeudet kuin EU-komission tekemä ehdotus.
Ratkaisun mukaan viranomaiset eivät saa
yksipuolisella päätöksellä katkaista internetyhteyksiä sellaisilta käyttäjiltä, joita epäillään
laittomista tiedostonlatauksista. Asiakkaan
internet-yhteys voidaan katkaista vain puolueettoman käsittelyn jälkeen.
Torstaiaamuna Brysselissä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ratkaisua luonnehdittiin
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parlamentin voitoksi. Varsinkin EU:n vihreät
ja liberaalit ovat ajaneet parlamentissa kuluttajien vahvempia oikeuksia.
Päätöksessä ei kuitenkaan tarkkaan määritellä tapaa, millä puolueeton käsittely järjestetään. Vihreiden edustaja Philippe Lamberts
korosti tiedotustilaisuudessa, että päätös
vaatii vielä paljon työtä eri maiden lainsäädäntöelimissä.
Parlamentti tyrmäsi yllättäen viime toukokuussa edellisen kompromissiehdotuksen,
jossa viranomaisille olisi annettu suuremmat
valtuudet käyttäjien nettiyhteyksien katkaisemiseen.
Viranomaisten vahvempia valtuuksia on vaadittu varsinkin Britanniassa ja Ranskassa.
Tyrmäyksellään parlamentti vaati, että jokainen katkaisutapaus on käytettävä oikeudessa ennen internet-yhteyden mahdollista pimentämistä.
Telepaketin kohtaloa surettiin keväällä Suomessa, koska parlamentin käyttämän sananmuodon katsottiin menevän niin pitkälle, että se häiritsisi jo esimerkiksi käyttäjien tietoturvasta huolehtimista internetissä.
Parlamentti kuitenkin luopui vaatimuksestaan hiljattain, ja yöllinen sopu neuvoston
kanssa sinetöi sen, ettei käräjöintiä edellytetä enää.
Uusi muotoilu antaa kansallista liikkumavaraa, ja viestintäneuvos Olli-Pekka Rantala liikenne- ja viestintäministeriöstä uskoo uuden
paketin kelpaavan viestintäministeri Suvi Lindénille.
Suomen suhteen Rantala muistuttaa, ettei
täällä ole edes ollut vireillä samansuuntaisia
lakihankkeita nettiyhteyksien helpoksi katkomiseksi kuin esimerkiksi Ranskassa. Eikä ole
edelleenkään hänen tietojensa mukaan.
Telepakettiin kuuluu myös päätös perustaa
uusi EU:n viranomainen, joka valvoo teleyrityksien toimintaa ja kilpailua.
Telepaketin voimaantulo vaatii vielä virallisen hyväksynnän sekä Euroopan parlamentissa että EU-neuvostossa. Molempien odotetaan tekevän käytännössä sovitun päätöksen vielä marraskuun aikana, EU-parlamentti tiedottaa.
Myöhästyneestä lennosta jopa 600 euron
korvaukset (Kauppalehti 20.11.2009)
Lentomatkustajan kuluttajaoikeudet parantuvat Euroopassa. EY-tuomioistuin antoi eilen torstaina tuomion, jonka mukaan lentomatkustajat voivat saada lentoyhtiöltä kiinteämääräistä korvausta jo kolmen tunnin viivästymisestä.
Korvaussumma olisi suuruudeltaan 250–600
euroa.
Tähän mennessä suomalaisilla kuluttajilla ei
ole ollut mahdollisuuksia saada lentoyhtiöiltä
rahallisia korvauksia viivästymisistä. Lipun
hintakin lentoyhtiön on pitänyt palauttaa
vasta viiden tunnin jälkeen.
Tuomioistuin ottaa päätöksessään kantaa siihen, milloin viivästyminen muuttuu lennon
peruuntumiseksi. Tuomioistuimen mielestä
peruuntumiskorvauksia saa vain, jos alkuperäinen lento vaihtuu uuteen.
Kuluttajariitalautakunnan puheenjohtaja, varatuomari Pauli Ståhlberg pitää tuomiota askeleena oikeaan suuntaan.
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– Ennen lentoyhtiöt ovat katsoneet, että lento ei ole peruuntunut niin kauan kuin se joskus lennetään.
EY-tuomioistuimen päätökset sitovat kansallisia tuomioistuimia siitä hetkestä lähtien,
kun ne julkaistaan.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos
joku suomalainen perii lentoyhtiöltä oikeusteitse korvauksia lennon viivästymisestä, pitää suomalaisen oikeuden tulkita tilannetta
EU-lain mukaisesti.
Tähän asti lentoyhtiöt ovat viivästymistapauksissa olleet velvoitettuja vain tarjoamaan matkustajille aterioita ja virvokkeita.
Jos lento viivästyy seuraavaan päivään, matkustajalle on pitänyt tarjota hotellimajoitus
ja kuljetus hotelliin.
EY-tuomioistuimen mukaan lentoyhtiön ei
tarvitse maksaa korvauksia, jos viivästyminen on johtunut ”poikkeuksellisista olosuhteista”. Olosuhteita ei sen tarkemmin määritellä. Teknistä vikaa ei sellaiseksi kuitenkaan
lasketa.
Kuluttaja hyötyy EU:n telepaketista

(Taloussanomat 24.11.2009)

Euroopan unionin parlamentti hyväksyi tänään pitkään valmistellun televiestintäpaketin. Kuluttaja hyötyy asiasta esimerkiksi siten, että jatkossa matkapuhelinnumero on
saatava siirrettyä yhden työpäivän aikana.
Uudistettu paketti hyväksyttiin kolmannessa
ja viimeisessä käsittelyssä äänin 510–40.
Telepaketti on osa unionin viestintädirektiivin uudistustyötä, jota on tehty useissa elimissä vuosien ajan.
Keväällä EU-parlamentti ja jäsenmaiden hallitusten edustajista koostuva ministerineuvosto kiistelivät paketin sisällöstä etenkin internet-käyttäjien perusoikeuksien rajoituksien osalta. Viimeisestä avoinna olleesta kysymyksestä päästiin sopuun marraskuun
alussa.
Tänään hyväksytty muotoilu ei anna viranomaisille yksipuolista oikeutta katkaista internet-yhteyksiä sellaiselta käyttäjältä, jota
epäillään tiedostojen laittomasta lataamisesta verkosta. Rajoitukset internet-yhteyksiin
ovat sallittuja vain, jos ne ovat "tarkoituksenmukaisia, suhteellisia ja hyväksyttäviä
demokraattisessa yhteiskunnassa".
Paketti uudistaa esimerkiksi puhelimen ja internetin käyttäjien oikeuksia. Vastaisuudessa
esimerkiksi matkapuhelinnumero on saatava
siirrettyä yhden työpäivän aikana. Paketin
myötä unioniin perustetaan myös uusi yhteinen telealan sääntelyviranomainen BEREC.
Telepaketti astuu voimaan puolentoista vuoden kuluttua.
Suomi haluaa tupakka-askit valkoisiksi

(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2009)

Suomi ehdottaa EU:lle, että kaikki tupakkaaskit pakattaisiin yhdenmukaisiin valkoisiin
peruspakkauksiin. Peruspalveluministeri Paula Risikko on luovuttanut tupakkatyöryhmän
ehdotuksen EU:n terveyskomissaarille, kertoo YLE.
Ehdotuksen mukaan EU:ssa otettaisiin käyttöön valkoiset askit, joiden yhdelle ulkopinnalle olisi painettu tuotteen tavaramerkki ja

varoitukset. Kaupoissa askit olisivat esillä
numeroituina.
Valkoisten askien uskotaan tekevän tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa ja nostavan nuorten kynnystä tupakointikokeiluihin.

Muut palkinnon saajat ovat hyvinkääläinen
koruliike Laatukoru, helsinkiläinen palvelukoti Rantakartano sekä lihatalo Snellman. Lauantai-illan palkintotilaisuudessa palkittiin
myös uusmaalaisia yrittäjiä.

TALOUSUUTISET

Vienti romahti 38 prosenttia elokuussa

Tässäkö Suomen kuumin vientihitti?

(Kauppalehti 1.12.2009)

Ylöjärveläisen Valmisnuotio Oy:n ja SCA
Packaging Finlandin kehittämä valmisnuotiopakkaus on palkitty maailmanlaajuisessa
WorldStar 2009 –suunnittelukilpailussa.
SCA Packaging Finland ja Valmisnuotio palkittiin jo aiemmin lokakuussa Pohjoismaisessa Scanstar – suunnittelukilpailussa, nyt vuorossa oli WorldStar–palkinto. Suunnittelukilpailuun osallistui tuhansia kandidaatteja eri
puolilta maailmaa, joista Sri Lankassa kokoontunut tuomaristo valitsi parhaat.
Valmisnuotiopakkaus oli yksi kuudesta Pohjoismaihin myönnetyistä palkinnoista ja ainoa Suomalainen palkittu tuote. WorldStar –
palkinnot luovutetaan touko-kesäkuussa Pekingissä, Kiinassa. Edellisen kerran SCA
Packaging Finland voitti palkinnon yhdessä
Fiskars Brands Oy:n kanssa.
Ajatus valmisnuotiosta sai alkunsa kaveriporukan ideasta tuotteistaa suomalainen puu
ja hyödyntää aaltopahvia pakkausmateriaalina.
Valmisnuotion puu on ilmakuivattua suomalaista koivua. Pakkauksen mukana olevalla
sytytyspalalla nuotionsytytys onnistuu joka
säässä. Syttynyt valmisnuotiopakkaus palaa
puolessatoista minuutissa, minkä jälkeen
nuotio on valmis. Nuotion palamisaika on
noin tunti ja jäljelle jää vain tuhka. Valmisnuotio painaa viitisen kiloa.
www.valmisnuotio.fi
Uistintehdas sai yrittäjäpalkinnon

(Taloussanomat 17.10.2009)

Suomen Yrittäjien valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon saivat tänä vuonna Kuusamon uistin, Laatukoru, Palvelukoti Rantakartano ja
Snellman.
Hyvistä haukivieheistään tunnettu Kuusamon
uistin saa kolmen muun yrityksen kanssa
Suomen yrittäjäin keskusliiton ja vakuutusyhtiö Fennian Yrittäjäpalkinnon. Lauantaina
jaetut palkinnot on jaettu yrityksille, joiden
liikeideat kantavat talouden suhdanteista
riippumatta.
Toimitusjohtaja Kimmo Korpua kertoo, että
kotimaassa uistinten myynti on sujunut
taantumasta huolimatta jopa viime vuotta
paremmin. Ulkomailla, jonne Kuusamon uistimista menee noin 25–30 prosenttia, myynti
on hieman pienentynyt.
Taantumaa enemmän uistinkauppias pohtii
kuitenkin säätä.
– Urheilualalla sää vaikuttaa jopa taantumaa
enemmän. Mennyt kesä oli hyvä, sillä säät
olivat vaihtelevat.
Kuusamon uistimen myymälän edustalla kerrotaan myymälän olevan sunnuntaisin kiinni,
sillä kauppias ”on kalassa”. Huomiseksi Korpua ei lupaa ehtivänsä kalaan, vaikka Kuusamoon matka viekin.
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(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2009)

Taloustaantuma on kutistanut Suomen ulkomaankauppaa tuntuvasti tänä vuonna. Tullihallituksen kuukausikatsauksen mukaan
vienti jäi elokuussa 38 prosenttia pienemmäksi kuin vuotta aikaisemmin. Tuonti supistui 34 prosenttia. Kauppatase painui 99
miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Edellisen
kerran kauppatase oli alijäämäinen maaliskuussa.
Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 140
miljoonaa euroa ylijäämäinen.
Tammi–elokuussa kauppavaihto on kuitenkin
ollut selvästi ylijäämäinen, ja elokuun loppuun mennessä ylijäämää oli kertynyt lähes
miljardi euroa. Ylijäämä on supistunut selvästi viime vuoden 2,4 miljardista eurosta.
Elokuussa vientiä laskivat erityisesti viestintälaitteet ja metallit, joiden viennin arvo jäi
alle puoleen viimevuotisesta. Myös koneiden
ja laitteiden, sähkölaitteiden, moottoriajoneuvojen ja öljytuotteiden vienti oli selvässä
laskussa. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo jäi neljänneksen pienemmäksi kuin
vuosi sitten.
Tuontia alensivat varsinkin koneet ja laitteet,
öljytuotteet, metallit, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet sekä moottoriajoneuvot. Elintarvikkeiden tuonti oli lähellä viimevuotista tasoa.
Vienti Saksaan oli elokuussa kolmanneksen
viimevuotista pienempää. Vienti Ruotsiin supistui runsaan kolmanneksen ja vienti Venäjälle jäi alle puoleen vuoden takaisesta.
Tullihallituksen mukaan ulkomaankaupan rakenne on muuttunut sekä viennissä että
tuonnissa viime kuukausina. Metalli-, koneja kulkuneuvoteollisuuden tuotteiden viennin
arvo on selvästi vähentynyt.
Maailman suurin matkustajalaiva lähti Turusta Floridaan

(Iltalehti 30.10.2009)

Maailman suurin risteilyalus Oasis of the
Seas on lähtenyt Turusta kohti Floridaa hyvän sään saattelemana.
STX Europen Turun telakalla rakennettu
Oasis of the Seas on suurin yksittäinen Suomesta koskaan maailmalle lähtenyt vientituote.
Jättimäisen viihdekeitaan seuraava välietappi
on Britannian Southampton. Sieltä matka
jatkuu Atlantin yli kohti Floridaa ja Karibianmerta, jossa laiva myöhemmin risteilee.
Royal Caribbean Internationalin tilaamalla,
maailman suurimmalla ja kalleimmalla matkustajalaivalla on pituutta 361 metriä. Alukseen mahtuu lähes 6400 matkustajaa ja
2100 miehistön jäsentä.
Oasis of the Seasin rakentaminen aloitettiin
Turussa reilut kaksi ja puoli vuotta sitten.
Telakalla on vielä rakenteilla Oasis of the
Seasin sisaralus Allure of the Seas. Aluksen
on tarkoitus valmistua ensi vuoden lopulla.
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Suomen vanhin täyttää 360 vuotta

(Kauppalehti 31.10.2009)

Suomen vanhin yritys Fiskars täyttää tänään
lauantaina 360 vuotta.
Kuluttajatuoteyhtiö Fiskars sai alkunsa vuonna 1649, kun hollantilainen Peter Thorwöste
sai Ruotsin kuningatar Kristiinalta oikeuden
perustaa rautaruukki Fiskars-joen varrelle
Etelä-Suomeen.
Pienestä raudan valmistajasta on kasvanut
kansainvälisesti toimiva kuluttajatuoteyhtiö,
joka on samalla yksi länsimaiden pisimpään
toimineista yrityksistä.
Fiskars on historiansa aikana valmistanut
tuotteita niin kuluttajien, teollisuuden kuin
maataloudenkin käyttöön. Esimerkiksi Fiskarsin auraa valmistettiin aikoinaan yli miljoona kappaletta.
Nykyisin Fiskarsin tunnetuin tuote ovat
oranssikahvaiset sakset. Ne löytyvät lähes
jokaisesta kodista Suomessa ja myös toimistoista kaikkialta maailmasta.
Sakset syntyivät vuonna 1967. Niitä on valmistettu yli miljardi kappaletta.
Fiskarsin tuotenimiä ovat myös Iittala, Arabia, Hackman, Gerber, Silva ja Buster.
Fiskars on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.
Fiskarsin liikevaihto viime vuonna oli 697
miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin
3.800.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Näyttelijä Marita Nordberg on kuollut

(Helsingin Sanomat 2.11.2009)

Suomen kansallisteatterissa ja Televisioteatterissa näytellyt Marita Nordberg kuoli kotonaan Helsingissä perjantaina 30. lokakuuta,
kertoo Iltalehti. Tuusulassa syntynyt Nordberg oli kuollessaan 80-vuotias.
Suurelle yleisölle Nordberg tuli tutuksi Uuno
Turhapuro -elokuvista, joissa hän näytteli
Uunon anoppia Reetta Tuuraa. Nordbergin
ensimmäinen Turhapuro-elokuva oli vuonna
1976 valmistunut Lottovoittaja UKK Turhapuro, jonka jälkeen hänet nähtiin kaikissa
sarjan elokuvissa. Nordbergin viimeiseksi
elokuvaksi jäi sarjan päättänyt Uuno Turhapuro – This is my life vuodelta 2004.

Marita Nordberg
Kaikkiaan Nordberg ehti näytellä yli viidessäkymmenessä elokuvassa, minkä lisäksi hän
näytteli paljon televisiossa. Televisioura
käynnistyi Hanski-sarjassa, jossa hän näytteli seitsemän vuoden ajan 1960- ja 1970-lukujen taitteessa. Muita tv-töitä olivat muun
muassa Ilkamat, Vihreän kullan maa ja Kaverille ei jätetä. Teatterikorkeakoulussa vuosina 1950–1953 opiskellut Nordberg nähtiin
usein myös teatterilavalla.

Nordberg oli naimisissa lääketieteen professorin Kimmo Mustakallion kanssa. Heille syntyi poika Sami vuonna 1958.
Kirjailija Veikko Huovinen kuollut
(Helsingin Sanomat 5.10.2009)
Kirjailija, professori Veikko Huovinen on
kuollut. Hän kuoli eilen sunnuntaina 82-vuotiaana Sotkamossa vaikeaan sairauteen.
Huovisen tunnetuin teos on hänen alkupään
tuotantoon kuuluva Havukka-ahon ajattelija.
Vuonna 1952 ilmestynyt kuvaus Konsta Pylkkäsestä vetosi nopeasti suomalaiseen kansanluonteeseen, ja teoksesta tuli hyvin suosittu.
Pylkkänen oli esiintynyt jo Huovisen esikoisteoksessa, novellikokoelmassa Hirri (1950).
Korpifilosofin tarina sai jatkoa muun muassa
teoksissa Konstan Pylkkerö (1961) ja Konsta
Pylkkänen etsii kortteeria (2004).
Havukka-ahon ajattelijasta on tulossa ensi
tammikuussa teattereihin Kari Väänäsen ohjaama elokuvasovitus. Pylkkästä esittää Kai
Lehtinen.
Huovisen tuotannolle oli leimallista huumori
ja ihmisten mutkaton suhde luontoon. Hänen muita tunnettuja teoksiaan olivat muun
muassa Hamsterit (1957), Lampaansyöjät
(1970), Veitikka
(1971), Rasvamaksa
(1973), Lentsu (1978) ja Koirankynnen leikkaaja (1980).
Tuotanto päättyi varsin tummiin ja haikeisiin
sävyihin. Vuonna 2007 ilmestynyt Pojan kuolema kuvasi kirjailijan Pekka-pojan syvää
masennusta, joka johti lopulta itsemurhaan.
Veikko Huovinen syntyi Simossa, Lounais-Lapissa 7. toukokuuta 1927. Alle vuoden ikäisenä hän muutti Kainuun Sotkamoon, jossa
asui kuolemaansa asti.
Huovinen valmistui Helsingin yliopistosta
metsänhoitajaksi 1952. Hän jatkoi metsätöissä vielä muutama vuosi Havukka-ahon
ajattelijan ilmestymisen jälkeenkin. Vapaaksi
kirjailijaksi hän jäi 1957.
Huovinen kertoi harvakseltaan antamissaan
haastatteluissa viihtyvänsä hyvin hiljakseen,
jopa eristyneenä kaukana kaupunkien melskeestä. Hän oli naimisissa Hilkka Hemmingin
kanssa. Pariskunnan lapsista kaksi on yhä
elossa.
Huovinen sai kolmesti valtion kirjallisuuspalkinnon. Pro Finlandialla hänen palkittiin
1969. Finlandia-ehdokkaana hän oli 1984
kirjallaan Puukansan tarina.
Seela Sella sai näyttämötaiteen valtionpalkinnon (Iltasanomat 17.11.2009)
Näyttelijä Seela Sella sai tiistaina näyttämötaiteen valtionpalkinnon. Kulttuuriministeri
Stefan Wallin luovutti 15 000 euron palkinnon Sellalle Helsingissä Säätytalossa. Palkintoperusteluissa Sellaa luonnehditaan moni-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

puoliseksi taiteilijaksi ja suomalaisen teatterin eläväksi legendaksi.
- Hänen skaalansa ulottuu tragediasta älykkääseen komediaan. Pitkän uran aikana lukuisat lämmöllä ja viiltävästi kuvatut vahvat
naishahmot ovat saaneet Sellasta virtuoosimaisen tulkitsijan maan eri teattereissa, radiossa, televisiossa, valkokankaalla ja muilla
estradeilla.
Tälläkin hetkellä Sellan voi nähdä kahdessa
hyvin erilaisessa näyttämöroolissa. Tampereen teatterissa Bengt Ahlforsin komediassa
Viimeinen sikari hän on sensuelli Anneli ja
Suomen kansallisteatterissa riehuva iäkäs
amiraali Laura Ruohosen Sotaturisteissa.
- Sellan voi myös kohdata lausujana tai laulajana missä päin Suomea tahansa esittämässä juutalaista runoutta tai muuta ohjelmistoaan.
Palkinnon myöntänyt näyttämötaidetoimikunta siteeraa lopuksi kriitikko Lauri Merta:
"Seela Sella tarjoaa teatterin magiaa kaikille
aisteille."
Suomalaislapset käyvät koulua pisimpään
EU:ssa (Helsingin Sanomat 3.11.2009)
Suomen koululaisten ennustettu koulu-ura
on Euroopan unionin pisin, hieman yli 20
vuotta. Viisivuotiaan eurooppalaislapsen
odotettavissa oleva kouluaika on pituudeltaan yleensä 14–19 vuotta.
Suomessa esiopetukseksi tilastoidaan hoito
päiväkodissa ennen kuuden vuoden ikää.
Useimmissa Euroopan maissa esiopetus alkaa kolmen tai neljän vuoden iässä.
Koululaisten määrä vähenee koko Euroopassa, kerrotaan koulutustiedon verkoston
Eurydicen julkaisussa. Suomessa peruskouluikäisten joukko supistuu vähemmän kuin
EU:ssa keskimäärin.
Vuosina 2000–2020 ennakoidaan 10–14vuotiaiden määrän vähenevän EU-maissa 15
prosenttia ja Suomessa 8 prosenttia. Samaan aikaan 5–9-vuotiaiden ikäryhmässä
lasten lukumäärä pienenee sekä Suomessa
että koko EU:ssa 11 prosenttia.
Helsinki on Maailman designpääkaupunki
2012 (Helsingin Sanomat 25.11.2009)
Helsinki on valittu vuoden 2012 Maailman
designpääkaupungiksi. Asiasta päätti teollisen muotoilun maailmanjärjestö (Icsid) Singaporessa keskiviikkoaamuna Suomen aikaa.
Helsinki voitti toisen finalistin, Hollannin
Eindhovenin. Kaikkiaan Maailman designpääkaupungiksi haki yli 40 kaupunkia eri puolilta
maailmaa.
Helsingin hakemuksessa ovat mukana myös
Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti, ja vuoden 2012 teema on Avoin Helsinki.
Helsingin designpääkaupunkivuoden budjetti
on noin 15 miljoonaa euroa.
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World Design Capital -nimitys myönnetään
joka toinen vuosi kaupungille, joka designin
avulla luo uutta eloa kaupunkiin ja uudistaa
kaupunkimaista ympäristöään. Tittelin avulla
kaupunkeja halutaan rohkaista hyödyntämään muotoilua sosiaalisen, taloudellisen ja
kulttuurisen kehityksen edistämiseksi.
Helsinki on kolmas kaupunki, joka saa designpääkaupungin nimityksen. Viime vuonna
kunnian sai Italian Torino ja ensi vuonna
vuorossa on Etelä-Korean Soul.
Finlandia Junior -palkinto Minä ja Muro –kirjan tekijöille

(Helsingin Sanomat 24.11.2009)

Oripääläinen lastenkirjailija ja kirjastonjohtaja Mari Kujanpää on voittanut tämänvuotisen
Finlandia Junior -kirjallisuuspalkinnon lastenkirjallaan Minä ja Muro. Kirjan on kuvittanut
Aino-Maija Metsola. Suomen kirjasäätiön
myöntämä palkinto on suuruudeltaan 30 000
euroa. Voittajan valitsi viittomakielinen rapmuusikko Signmark.
Minä ja Muro on surumielinen tarina yhdeksänvuotiaan Lauha-tytön ja Muro-nallen ystävyydestä. Muro kuuntelee Lauhan huolet
ja hyväksyy tytön sellaisena kuin hän on.
Lauhalle ei ole kavereita koulussa, eikä vanhemmillakaan ole aikaa tyttärelle, kun vakavasta sairaudesta selvinnyt pikkuveli vie
huomion.
"Lastenkirjoissa kuvataan yleensä reippaita
sankareita, jotka selviävät aina kiperistä tilanteista. Halusin kirjoittaa toisentyyppisen
kirjan ilman suurta sankaria", Mari Kujanpää
sanoo.
Signmark piti Finlandia Junior -kilpailun voittajan valintaa kuudesta ehdokkaasta vaikeampana kuin esiintymistä tuhansien ihmisten edessä.
"Luettuani kaikkien ehdokkaiden kirjat, totesin, että kirjat olivat ainutlaatuisen upeita.
Lukuprosessin aikana olisin kuitenkin toivonut, että lasten ja nuorten kirjat kilpailisivat
omassa sarjassaan", Signmark sanoo.
Signmark päätyi lopulta Mari Kujanpään kirjaan Minä ja Muro, koska sen päähenkilö
Lauha toimii hyvänä roolimallina muillekin
lapsille ja nuorille.
"Yhdeksäsluokkalainen työharjoittelussa oleva Heta on mainio esimerkki muillekin nuorille siitä, että pienempien lasten puolia on aina pidettävä. Joskus jopa kuuntelu riittää.
Lauhan tarinaan voi moni lapsi samaistua",
Signmark perustelee valintaansa.
Kauko Röyhkälle taiteen valtionpalkinto

(Helsingin Sanomat 13.11.2009)

Taiteen valtionpalkinnot ovat saaneet tänä
vuonna muusikko Kauko Röyhkä, valo- ja videosuunnittelija Kimmo Karjunen ja kolmen
arkkitehdin perustama yhdistys Ukumbi ry.
15 000 euron palkinnot luovutti kulttuuriministeri Stefan Wallin perjantaina Helsingissä.
Tunnustus annetaan kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tehdystä ansiokkaasta
taiteellisesta työstä tai pitkäaikaisesta ja
merkityksellisestä taiteellisesta toiminnasta.
Palkitsijat kehuvat Kauko Röyhkää tuotteliaaksi, monipuoliseksi ja uudistumiskykyiseksi
taiteentekijäksi, jonka sanoitus on ollut mielistelemätöntä.

15 vuotta valosuunnittelun lehtorina Teatterikorkeakoulussa toiminutta Kimmo Karjusta
arvostetaan tinkimättömänä ja tyylitajuisena
taiteentekijänä sekä pioneerihenkisenä uuden etsijänä.
Saija Hollménin, Jenni Reuterin ja Helena
Sandmanin perustama Ukumbi tarjoaa arkkitehtisuunnittelua vähäosaisille väestöryhmille. Parhaillaan suunnitteilla on orpokoti Tansaniaan ja kulttuurikeskus Senegaliin.
PMMP:n kolmikko ja Magnus Lindberg saivat
Teosto-palkinnon

(Helsingin Sanomat 1.12.2009)

Tämän vuoden Teosto-palkinnon saivat säveltäjä Magnus Lindbergin teos Graffiti sekä
PMMP-yhtyeen Jori Sjöroosin, Paula Vesalan
ja Mira Luodin sävellykset, sanoitukset ja sovitukset levyllä Veden varaan.
Lindberg sai 20 000 euroa ja PMMP:n voimakolmikko yhteensä 20 000 euroa. Teostopalkinto jaettiin nyt seitsemännen kerran.
Raadin mukaan Veden varaan oli palkintoehdokkaista erityisesti sanoituksiltaan särmikkäin. Raati kiitteli, että Vesalalla ja Luodilla
on rohkeutta ja intoa tarttua vaikeisiinkin
laulunaiheisiin. Tekstit sopeutuvat saumattomasti Sjöroosin tarttuviin melodioihin.
Palkintoraadin mukaan Lindberg hallitsee
Graffitissa sinfoniaorkesterin ja kamarikuoron esityskoneiston täydellisesti. Raati uskoo, että joidenkin mielestä vaikeana pidetty
modernisti Lindbergin tyyli avautuu nyt kamarikuoron avulla "ehkä entistäkin laajemmalle yleisölle". Lindbergin teos on saanut
inspiraationsa Pompeijin antiikin ajan seinäkirjoituksista.
Palkintoraadissa olivat mukana puheenjohtajana toimittaja Pekka Gronow sekä jäseninä
Helsingin Sanomien toimittaja Vesa Sirén ja
edellisvuoden Teosto-palkittu, räppäri Asa.
Teosto-palkinnolla halutaan nostaa esiin rohkeita, omaperäisiä ja innovatiivisia teoksia ja
edistää siten suomalaista säveltaidetta. Palkintoa jakavat Teostoon kuuluvat säveltäjät,
sanoittajat ja musiikin kustantajat.
Suomalaisesta
täysosuma

harrastelijaelokuvasta

tuli

(Good News! from Finland, 11.11.2009)
Harrastelijavoimin tehty suomalaiselokuva
Mitä meistä tuli voitti lauantaina Etelä-Afrikan kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla parhaan eurooppalaisen elokuvan palkinnon.
Syyskuussa 22-vuotiaan Miika Ullakon ohjaama elokuva valittiin ranskalaisilla C&CIFFelokuvajuhlilla parhaaksi elokuvaksi.
Elokuva pääsee myös suomalaiseen teatterilevitykseen, mikä on ainutlaatuista harrastelijaelokuvalle.
- Mitä meistä tuli -elokuva yllätti positiivisesti
ja koemme, että sillä on annettavaa suomalaisille katsojille elokuvateatterilevityksessä,
Finnkino kertoo tuotantoryhmän tiedotteessa. Elokuvan ensi-ilta on 11. joulukuuta.
Elokuvasta erikoisen tekee sen tekotapa.
Suurin osa tekijöistä ei työskentele alalla tai
ole edes alan opiskelijoita, minkä lisäksi elokuva tehtiin hyvin pienelle bujetilla. Rahoitus
kerättiin lähinnä omista taskuista.
- Tässä on tilaisuus vaikuttaa leffan tulevaisuuteen ja samalla näyttää, mihin aito usko
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itseensä voi parhaimmillaan johtaa, sanoo
Ullakko.
Mitä meistä tuli on aikaisemmin ollut myös
ehdolla Hampurin ja Strasbourgin kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, ja sitä on näytetty
Suomessa mm. Rakkautta & Anarkiaa –festivaaleilla.
Elokuva kertoo ala-asteen koulukavereista,
jotka kohtaavat aikuisiällä uudelleen luokkakokouksen merkeissä.
www.mitameistatuli.fi
Julianne Moore päärooliin Antti Jokisen elokuvassa (Iltalehti 30.11.2009)
Antti Jokinen on saanut tulevan elokuvansa
päärooliin Hollywood-tähti Julianne Mooren,
48. Moore näyttelee Nicholas North –fantasiaelokuvassa haltijakylän johtajaa.
Mooren on määrä tulla perheineen Suomeen
elokuvan kuvauksia varten. Näyttelijättären
perheeseen kuuluu ohjaajapuoliso Bart
Freundlich sekä 11-vuotias poika ja 7-vuotias tytär.
Maailman ensi-iltansa Nicholas North saa
jouluna 2011 Suomessa.
Elokuvan budjetti on noin 16 miljoonaa euroa, mikä on poikkeuksellisen suuri Suomessa kuvattavalle elokuvalle.
Julianne Moore on näytellyt muun muassa
elokuvissa Boogie Nights (1997), Tunnit
(2002) ja Magnolia (1999). Hän on saanut
useita filmialan palkintoja, mutta Oscareissa
ei ole vielä tärpännyt. Oscar-ehdokkuuksia
Moorelle on kertynyt neljä.
Kotimaiselle scifi-leffalle miljoonadiili

(Kauppalehti 3.11.2009)

Suomalainen tuotantoyhtiö Blind Spot Pictures on solminut miljoonaluokan sopimuksen
elokuvien myyntiyhtiön Stealth Media
Groupin kanssa. Kotimainen scifielokuva Iron
Sky kertoo siitä, kuinka natsit vuonna 1945
pakenivat Kuuhun - palatakseen vuonna
2018.
Stealth Media Group, jonka taustalta löytyy
Spice Factory -niminen tuotantoyhtiö, vastaa
elokuvan myynnistä koko maailmassa Suomea, Saksaa, Iso-Britanniaa, Norjaa ja Puolaa lukuun ottamatta.
Blind Spotin aiempien sopimusten mukaan
kyseisten maiden myynnistä vastaavat Walt
Disney (Suomi), Revolver Entertainment
(Iso-Britannia), Euforia (Norja) sekä Kino
Swiat (Puola).
SMG:n kanssa solmitun sopimuksen arvo rahoitusvaiheessa on 500 000-1 000 000 euroa riippuen siitä, miten hankkeen muut rahoitusneuvottelut etenevät.
Stealth Media aloittaa elokuvan myyntityön
tänään käynnistyvässä American Film Market
–tapahtumassa.
Iron Sky on jo toinen suomalainen täyspitkä
scifi-elokuva, jonka taustalta löytyvät ohjaaja Timo Vuorensola ja tuottaja Samuli Torssonen. Heidän edellinen projektinsa Star
Wreck oli viiden hengen ydinryhmän ja yli
300 vapaaehtoisen voimin valmistunut scifiparodia.
Iron Skyn budjetti on minimissään viisi miljoonaa euroa.
Käsikirjoituksesta vastaa Finlandia-palkittu
tieteiskirjailija Johanna Sinisalo, joka on jul-
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kaissut neljä romaania ja yli 40 novellia. Käsikirjoituksen parissa on työskennellyt myös
Howard Stern - Private Parts -elokuvasta
tunnettu Michael Kalesniko.
Iron Sky on herättänyt runsaasti kiinnostusta
jo esituotantovaiheessa. Elokuvan sivusto on
kerännyt yli 2,8 miljoonaa kävijää, ja traileria
on netin eri palveluissa katsottu lähes 4 miljoonaa kertaa.
- Yhteistyö Stealth Media Groupin kanssa on
meille todella suuri askel, sillä se tarjoaa
mahdollisuuden keskittyä itse elokuvan tuotantoon, sen markkinointiin sekä aktiiviseen
nettiyhteisöömme, sanoo Blind Spotin Tero
Kaukomaa.
Stealth Media Group on marraskuussa 2008
perustettu elokuvien myynti- ja jakeluyhtiö.

Kisassa oli kaksi kategoriaa, Pohjois-Eurooppa sekä Iso-Britannia, Pohjois-Irlanti ja Irlanti.
Sarjojen voittajat julistettiin 18.11. PohjoisEuroopan sarjan voitto tuli Suomaan ja lisäksi kisan parhaimmistossa oli vahva suomalaisedustus.
Pohjois-Euroopan voittajaksi nousi suomalaisen Tommi Liuksen bugiestetiikkaa ja mainosmaista kerrontaa käyttävä Glitchmindly.
Lius muodostaa yhdessä Tommi Mustaniemen kanssa VJ-duon Sellek & Hanks. Livenä
videojukat ovat esitelleet videotaidettaan
muun muassa Alternative Partyilla Byproductin keikalla.
http://mishmash.gettyimages.com/work/ABL
1EQ

Niko-animaatioon tulossa jatko-osa

Kolme uutta kilpailijaa euroviisuihin

Suomen kaikkien aikojen kalleimpana pidetty
elokuva, poroseikkailu Niko – lentäjän poika
on saamassa jatko-osan.
Suomen elokuvasäätiö on vastikään myöntänyt elokuvantekijä Hannu Tuomaiselle käsikirjoitustukea hankkeeseen nimeltä Niko 2.
Siinä poropojan seikkailut jatkuvat.
Tuomainen toimi 2008 valmistuneen ensimmäisen Nikon toisena käsikirjoittajana ja toisena tuottajana.

YLEn verkkosivuilla järjestetty Euroviisujen
avoin kilpailu on ratkennut. Tekstiviestiäänestyksen perusteella kolme parasta pääsee
tammikuun alkukarsintoihin. Jatkoon pääsivät Bääbs:You don't know tomorrow, Linn
Nygård: Fatal moment sekä Sister Twister:
Love at the first sight.
Avoimeen kilpailuun lähetettiin 267 demoa,
joista 30 kappaletta pääsi YLE:n verkkosivuilla järjestettyyn esikarsintaan.
Kutsuartisteina viisukarsintaan osallistuvat
Amadeus, Boys Of The Band (BOB), Eläkeläiset, Pentti Hietanen, Osmo Ikonen, Heli Kajo, Veeti Kallio, Antti Kleemola, Kuunkuiskaajat, Nina Lassander, Maria Lund ja Monday.
Suomen edustaja Oslon viisuihin valitaan 30.
tammikuuta Tampereella.
http://euroviisut.yle.fi/

(Helsingin Sanomat 4.11.2009)

National Geographic osti Madventuresin tvoikeudet (Helsingin Sanomat 23.11.2009)
National Geographic on ostanut matkailuohjelma Madventuresin tv-oikeudet. Sarjan kolmas tuotantokausi esitetään National Geographic Adventure -kanavalla.
Madventures on hankittu yhteensä 189 maahan.
Euroopassa sen ovat hankkineet alkuperäisten tuottajien, Subin ja brittiläisen Fiverin lisäksi Venäjän MTV, Norjan TV2, Puolan Polsat Play, Belgian Acht, Unkarin TV3 ja Israelin Travel Channel.
Nämä kaikki esittävät sarjan ensi vuoden aikana. Madventuresista tulee silloin kaikkien
aikojen laajimmalle levinnyt suomalainen tvohjelma.
"Rahallisesti tämä ei ole kaukana nappikaupasta, vaikka melkein koko maailmasta onkin kyse", Madventuresin Riku Rantala kommentoi kauppaa Ilta-Sanomille. "Tv-oikeuksien myynnillä harva rikastuu, eikä ole tarviskaan rikastua".
www.madventures.tv
Musiikkivideoremiksauskisan voitto Suomeen

(Digitoday 20.11.2009)

Getty Imagesin järjestämän musiikkivideoeditointikilpailin Pohjois-Euroopan sarjan
voittoon on yltänyt suomalainen Tommi Lius.
Katso voittanut musiikkivideo ja muut kisan
parhaat videot.
Mishmash Music Video Remix -kilpailun järjestänyt kuvapankki Getty Images antoi kilpailijoiden käyttöön omat kuva- ja äänimateriaalivarastonsa. Musiikkivideo voi sisältää
myös itse tuotettua grafiikkaa. Ääniraitana
sai käyttää yhtä arkistosta löytyvää itsenäisen artistin kappaletta tai luoda mashupin
korkeintaa viidestä kappaleesta.

(Suomen Sillan Uutisviikko 39/2009)

Unesco uhkaa poistaa Istanbulin maailmanperintölistaltaan

(Helsingin Sanomat 17.11.2009)

YK:n tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco uhkaa
poistaa Turkin Istanbulin maailmanperintölistaltaan.
Uhkauksen syynä on se, että osa kaupungin
kulttuuriaarteiden kunnostuksista on asiantuntijoiden mukaan tehty huonosti. Asiasta
kertoo Ylen Uutiset.
Istanbul on yksi Euroopan ensi vuoden kulttuuripääkaupungeista. Tämän vuoksi kaupungissa on kunnostettu vauhdilla historiallisia kohteita, esimerkiksi Hagia Sofiaa ja kaupungin muureja.
Kunnostuksia on kuitenkin arvosteltu ankarasti. Esimerkiksi muurit muistuttavat asiantuntijoiden mukaan nyt enemmän Hollywood-lavasteita.
Unesco on jopa uhannut siirtää Istanbulin
uhanalaisten maailmanperintöjen joukkoon,
jos Turkki ei ota huomioon kunnostustekniikoita ja suojelun periaatteita.
Kulttuuripääkaupunkivuoden aikana Istanbulissa nähdään yli 400 eri tapahtumaa ja projektia. Mukana on muun muassa Bysantin
ajasta kertova näyttely ja U2:n konsertti.
Istanbulin ohella vuoden 2010 Euroopan
kulttuuripääkaupungeiksi on nimetty Saksan
Essen ja Unkarin Pécs.
Vuonna 2011 kulttuuripääkaupunkeina toimivat Suomen Turku sekä Viron pääkaupunki
Tallinna.
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URHEILU-UUTISET
Helsinki sai yleisurheilun EM-kisat

(Suomen Sillan Uutisviikko 43/2009)
Helsinki on saanut ainoana hakijana yleisurheilun vuoden 2012 Euroopan mestaruuskilpailut. Kisojen toteutuminen kuitenkin riippuu niiden televisioinnista. Yleisradio on ilmoittanut, ettei se aio maksaa kisojen televisiointia.
EM-kisat järjestetään kuukausi ennen Lontoon olympialaisia, 27.6. – 1.7.2012.
Olympiatuli kiertää vain Kanadassa

(Helsingin Sanomat 21.10.2009)

Perinteinen olympiatuli syttyy torstaina
Olympian lehdossa Ateenan ulkopuolella. Tämänkertainen Vancouverin talviolympialaisten soihtuviesti on poikkeuksellinen, sillä
olympiatuli ei kierräkään kaikilla mantereilla,
vaan matkaa Kreikasta suoraan Kanadaan.
Kansainvälinen olympiakomitea ei katsonut
hyvällä Pekingin olympialaisten soihtuviestin
kulkua kaikilla mantereilla, sillä soihtukulkue
aiheutti useilla alueilla lukuisia mielenosoituksia Kiinan kisaisäntiä vastaan. Niinpä tehtiin päätös, jonka mukaan jatkossa olympiatulta kuljetetaan vain tulevassa olympialaisten isäntämaassa.
Nyt sytytettävä tuli viipyy Kreikassa kahdeksan päivää ja matkaa sitten Kanadaan, jossa
sitä kuljetetaan 106 päivän ajan läpi koko
maan.
Myös tällä kertaa on odotettavissa mielenilmaisuja olympiatulen soihtuviestissä. Varsinkin Kanadan alkuperäisasukkaiden elinolojen
puolesta on odotettavissa mielenilmaisuja
olympiatuen reitin varrelta.
Vancouverin talviolympialaiset ovat ensi
vuonna 12. -28. helmikuuta.
TUTKIMUS JA TERVEYS
Raisio sai luvan kertoa Benecol-tuotteiden
terveysvaikutuksista Euroopassa

(Good News! from Finland, 28.10.2009)

Raision Benecol-tuotteiden kolesterolia alentava ainesosa, kasvistanoliesteri, on ensimmäisten joukossa Euroopassa saanut hyväksynnän käyttää uuden lainsäädännön mukaista sairauden riskin vähentämiseen liittyvää terveysväitettä. Tämä on ensimmäinen
EU:ssa elintarvikkeille myönnetty sairauden
riskin vähentämistä koskeva terveysväite.
Raisio saa käyttää kasvistanoliesteriä sisältävien Benecol-tuotteidensa markkinoinnissa
terveysväitettä: "Kasvistanoliesterin on osoitettu alentavan/vähentävän veren kolesterolitasoa. Korkea kolesteroliarvo on sepelvaltimotaudin riskitekijä".
Ravitsemus- ja terveysväiteasetus mukaan
vain hyväksyttyjä väitteitä voi käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa.
- Euroopan komission hyväksymä terveysväite kasvistanoliesterille vahvistaa Benecoltuotteiden uraauurtavaa työtä kolesterolin
alentajana. Olemme erittäin tyytyväisiä hyväksyntään, toteaa kasvistanoliesterin kehittäjä, Raision Ainesosat-yksikön tutkimus- ja
kehitysjohtaja Ingmar Wester.
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- Terveysväitteen myöntäminen kasvistanoliesterille vahvistaa edelleen Raision asemaa
edelläkävijänä kolesterolia alentavissa terveysvaikutteisissa elintarvikkeissa, Wester
jatkaa.
Benecol on Raision maailmanlaajuisesti
omistama tavaramerkki ja kasvistanoliesteri
Raision maailmanlaajuisesti patentoima ainesosa. Tällä hetkellä Benecol-tuotteita myydään 30 maassa viidellä mantereella.
www.raisio.com
Potilaiden liikkuvuus EU:ssa saamassa pelisäännöt (Mediuutiset 30.11.2009)
Euroopan neuvoston työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asiain neuvosto
neuvottelee tänään ja huomenna direktiivistä, joka koskee potilaiden oikeuksia rajat
ylittävässä terveydenhuollossa.
Neuvoston tavoite on selkiyttää potilaiden
oikeuksia tilanteissa, joissa nämä hakeutuvat
hoitoon toiseen EU:n jäsenvaltioon. Suomen
näkemyksen mukaan asiasta on hyvä säätää
yhteisölainsäädännössä. Ehdotuksen mukaan potilas saa muussa EU-maassa hankkimastaan hoidosta saman korvauksen kuin
hän olisi saanut kotimaassa annetusta hoidosta.
Suomea kokouksessa edustavat sosiaali- ja
terveysministeri Liisa Hyssälä, peruspalveluministeri Paula Risikko ja työministeri Anni
Sinnemäki.
Potilasliikkuvuusdirektiivin lisäksi neuvosto
pyrkii pääsemään sopuun myös vanhempainvapaata ja tasa-arvoa koskevista direktiiveistä.
Lisäksi neuvosto hyväksyy päätelmät innovatiivisista kannustimista tehokkaiden antibioottien kehittämiseksi sekä turvallisesta ja
tehokkaasta terveydenhuollosta sähköisten
terveyspalvelujen avulla.
Neuvostossa keskustellaan myös pandemiaan varautumisesta.
Korvien istutteet kutistavat viittomakielistä
yhteisöä (Yle.fi 31.10.2009)
Jo miltei kaikki kuurona syntyvät suomalaislapset saavat kuulemista auttavan sisäkorvaistutteen. Sisäkorvaleikkaukset ovat muuttaneet tuntuvasti koko viittomakielisten yhteisöä.
Juuri nyt viittomakieli on Suomessa suositumpaa kuin koskaan. Esimerkiksi viittomakielen kursseille ja tulkkikoulutukseen on
tungosta. Samaan aikaan viittomakielinen
yhteisö kutistuu.
Vuosittain Suomeen syntyy viisi-kuusikymmentä kuuroa lasta, ja heidät implantoidaan
yli 90-prosenttisesti. Sisäkorvaistutteita on
asennettu alun epäluulojen jälkeen viitisentoista vuotta, sanoo ylilääkäri Mari Havia
Kuuloliitosta
- Suomessa on implantoitu noin 650 ihmistä.
Heistä kaksi kolmasosaa pärjää implantin
avulla ilman huuliolukua ja lapsistakin yli
puolet kykenee puhumaan implantin avulla
puhelimessa.
Huonokuuloisia on Suomessa yhä vähemmän myös siksi, että nykyisin jokaisen lapsen sisäkorva tutkitaan tarkoin jo synnytyssairaalassa. Aiemmin kuurous saattoi tulla ilmi vasta parivuotiaana.

Sisäkorvaistutteen hyöty riippuu sen asennusajankohdasta.
- Kuutta vuotta pidetään jonkinlaisena maksimi-ikänä. Mielellään ainakin alle kahden
vuoden ikäisenä, sanoo ylilääkäri Mari Havia
Kuuloliitosta.
Onnistuneet leikkaukset ovat johtaneet jo
kuurojen erityiskoulujen oppilaspulaan. Implantoidut lapset käyvät yleensä tavallista peruskoulua, alkuvuodet tosin usein avustettuna.
Viittomakielisten tasa-arvoa voimallisesti ajava Kuurojen liitto on suhtautunut sisäkorvaistutteisiin varauksella. Viittomakielisiä kuuroja on viitisen tuhatta. Tällä implantointivauhdilla liitolta loppuvat jäsenet ja viittomakieleltä sen huonokuuloiset käyttäjät.
Kuurojen liiton toiminnanjohtaja Markku Jokinen vertaa tilannetta saamenkielisten tai
romanien oloihin.
- Lapselle taataan oikeus oppimiseen viittomakielellä, on hän sitten kuuro tai kuuleva.
Tätä kielen suojan näkökulmaa haluaisin korostaa ja sitähän painotetaan tulevaisuudessa.
Poikien Puhelin leviää suusta suuhun

(Mediuutiset 2.11.2009)

Väestöliiton alle 20-vuotiaille pojille ja nuorille miehille tarkoitettu Poikien Puhelin lisää
suosiotaan vauhdilla. Väestöliiton tiedotteen
mukaan palvelun suosio on yllättänyt odotukset. Vilkkaimmillaan puhelin soi 8 000
kertaa kuussa. Enimmillään kuitenkin vain 2
400 soittajaa voi saada ammattiapua puhelimessa.
Tieto palvelusta leviää nuorelta mieheltä toiselle. Kaverin suositus lisää myös rohkeutta
olla puhelimessa avoin.
- Nuorilla miehillä on tarve puhua ja saada
apua. Soittajat kertovat, että Poikien Puhelimessa he tulevat ymmärretyksi ja saavat puhua vapaasti haluamallaan tavalla, kertoo
Väestöliiton johtava asiantuntija Samuli Koiso-Kanttila tiedotteessa.
Palvelun käytön lisääntyessä myös aiheet
ovat muuttuneet. Huumoripuheluiden rinnalle ovat tulleet aiempaa selvemmin vakavat
aiheet kuten väkivalta, moraalikysymykset ja
riippuvuudet.
– Eri-ikäiset soittajat käsittelevät aiheita eri
tavoin. Nuorimmat naureskelevat homoseksuaalisuudelle, ehkäisylle ja jopa seksuaaliselle väkivallalle. Vanhemmille soittajille nämä ovat vakavia aiheita, joita pitää pohtia,
palvelukehittäjä Joonas Kekkonen sanoo.
www.poikienpuhelin.fi
Suomen diabeteshoito ei pärjää Euroopassa

(MediUutiset 10.11.2009)

Suomen diabeteshoito ei kerää mainesanoja
eurooppalaisessa diabeteshoitoa käsittelevässä vertailussa. Suomalainen diabeteshoito on 14. parasta Euroopassa. Heti Suomen
jälkeen tulevat Liettua ja Latvia, ja juuri
Suomen edellä ovat Luxemburg ja Itävalta.
Parasta diabeteshoito on Tanskassa, IsossaBritanniassa ja Ranskassa.
Raportin mukaan Suomesta puuttuu riittävä
tieto hoidosta eri puolilta maata. Toisin kuin
vertailussa paremmin menestyneissä maissa,
meillä ei ole valtakunnallista diabetesrekiste-
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riä, selviää Novo Nordiskin Maailman diabetespäivästä kertovasta tiedotteesta.
Rekisterin avulla voitaisiin muun muassa:
* miten hyvin ja millä tavalla diabeetikkoja
hoidetaan
* kartoittaa sukupuoleen, alueeseen ja väestöryhmään liittyviä eroja
* tietää, kuinka yleinen diabetes ylipäätään
on
* kohdentaa resurssit oikein
- Suomesta puuttuu kunnon ohjaus diabeteksen hoidon seurannassa. Nyt on olemassa runsaasti pieniä epävirallisia diabetesrekistereitä, mutta valtakunnallisen tason yhtenäinen tietokanta puuttuu. Suomi on projektien luvattu maa ja niitä toteutetaan
täällä innokkaasti, mutta projektin päätyttyä
tuloksia ei jalkauteta. Näin tietoa ei ole
riittävästi tarjolla siitä, miten diabeetikkoja
hoidetaan ja seurataan esimerkiksi perusterveydenhuollossa, toteaa professori Johan
Eriksson
Helsingin
yliopiston
yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon
osastolta.
Eriksson liittää diabeteksen hoidon ajankohtaiseen keskusteluun sikainfluenssan hoidosta. Hänen mukaansa sikainfluenssasta on
tiedotusvälineissä ollut saatavissa riittävästi
tietoa, mutta diabeteksen kohdalla asia on
toisin, vaikka liikalihavuuteen ja diabeteksen
liitännäissairauksiin kuolee huomattavasti
enemmän ihmisiä.
- Siksi olisi tärkeää, että myös diabeteksesta
ja sen hoidosta kerrottaisiin mediassa riittävästi. Kun oikeat neuvot ovat kaikkien saatavilla, päättää jokainen itse miten menettelee
ehkäistäkseen diabeteksen puhkeamista.
Ensi viikon lauantaina 14.11. vietetään Maailman diabetespäivää. Insuliinin toinen keksijä Frederick Banting on syntynyt tuona päivänä. Ensimmäisen kerran Maailman diabetespäivää vietettiin vuonna 1991.
Suomalaiset eivät osaa laihduttaa

(MediUutiset 11.11.2009)

Suomalaiset pitävät painonhallintaa vaikeana, selviää Apteekkariliiton kyselystä. Kyselyyn vastasi 4 289 suomalaista eri puolilta
maata.
Vastaajista 84 prosenttia oli yrittänyt laihduttaa jossain vaiheessa elämäänsä. Peräti joka
neljäs oli laihduttanut kuusi kertaa tai useammin. Suomalaiset eivät siis osaa laihduttaa. Vastanneista nimittäin 13 prosenttia ei
ollut päässyt koskaan tavoitteeseensa ja 40
prosenttia vain harvoin. Ainoastaan 30 prosenttia koki useimmiten saavuttaneensa haluamansa painon.
Kyselystä selviää myös, että kilot tulevat helposti takaisin. Vain 23 prosenttia vastaajista
sanoo, että paino ei ole lähtenyt laihdutuksen jälkeen palaamaan entiselleen.
Kaksi kolmesta vastaajasta piti ammattilaisen henkilökohtaista apua tärkeänä laihduttamisessa. Internetin laihdutuspalveluita tärkeänä piti 37 prosenttia vastaajista.
- Teoriassa painonpudottaminen on yksinkertaista: täytyy kuluttaa enemmän kuin
syö. Monille tällaisen elämäntapamuutoksen
tekeminen on kuitenkin vaikeaa ilman ammattilaisen antamaa henkilökohtaista tukea,
jolla voidaan vahvistaa motivaatiota ja muutosvalmiutta kunkin omassa elämässä, selit-
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tää Apteekkariliiton asiantuntijaproviisori Johanna Salimäki.
Tutkija: Terveellinen suomalainen ruokavalio
päihittää Välimeren ruokavalion

(Ruokatiedon uutiset 9.11.2009)

Suomalaiset ovat hanakoita vertaamaan
omaa ruokakulttuuriaan esimerkiksi Välimeren maiden ruokiin – suomalaisen tappioksi.
Suositusten mukainen suomalainen ruokavalio nimittäin päihittää terveellisyydessään
esimerkillisenä pidetyn Välimeren maiden
ruokavalion, katsoo Suomen Akatemian rahoittaman SALVE-tutkimusohjelman erikoistutkija Iris Erlund.
Välimeren ruokavalion esikuva, Kreetalta
lähtöisin oleva ruokavalio sisälsi paljon kasviksia, täysjyväviljaa ja palkokasveja, mutta
vain vähän lihaa ja alkoholia. Ruokavalion ja
energiankulutuksen suhde oli ihanteellinen,
sillä terveellisen ruokavalion lisäksi saatiin
paljon arkiliikuntaa.
- Tämä alkuperäinen ruokavalio oli yleinen
vielä 1950-luvulla, mutta nyt Välimeren
maissa syödään paljon epäterveellisemmin
ja ruokakulttuurin terveellisyys on osittain
enää pelkkä myytti.
Suomessa on pitkälti samanlainen ruokakulttuuri kuin muissakin Pohjoismaissa, ja suositusten mukaan kootut ruokavaliot ovat todella terveellisiä. Terveellisesti syöminen on
meillä helppoa, sillä ruokakulttuuriin kuuluu
jo perinteisesti muun muassa täysjyväviljaa,
kalaa ja marjoja.
- Esimerkiksi suomalaisten paljon käyttämän
rypsiöljyn rasvakoostumus on paljon parempi kuin oliiviöljyn. Vähärasvaisia ja vähäsokerisia tuotteita on tarjolla paljon, ja niitä käytetään enemmän kuin muualla. Myös vihannesten ja hedelmien valikoima on hyvä ympäri vuoden, Erlund sanoo.
Kunhan suomalaiset vielä oppivat syömään
enemmän unohduksiin jääneitä juureksia,
yrttejä sekä palkokasveja, Erlund arvelee,
että pohjoismaisesta ruokavaliosta voisi hyvinkin tulla trendikäs myös muualla maailmassa. Lähtökohta on hyvä, sillä pohjoismailla on jo valmiiksi hyvä maine hyvinvoinnin mallialueena.
Suomen Akatemian rahoittamalla SALVE-tutkimusohjelmalla pyritään tuottamaan tietoa
kansanterveyden parantamiseksi. Tavoitteena on tunnistaa sekä pohjoismaissa yleisesti
käytettäviä terveellisiä ruokia että niitä biokemiallisia ilmiöitä, joihin voidaan vaikuttaa
terveellisellä ruoalla.
- Kun tieto terveellisestä ruoasta lisääntyy,
ihmisten on helpompi ryhtyä noudattamaan
terveellisempää ruokavaliota, Erlund uskoo.
Erikoistutkijan suosituslista ruokaostosten
terveellisyyttä miettiville sisältää suomalaisille tuttuja aineksia. Ostoskoriin kannattaa
koota muun muassa täysjyvää, rypsiöljyä,
marjoja, kalaa ja vähärasvaisia maitotuotteita. Myös erilaiset vihannekset, yrtit ja hedelmät kuuluvat laadukkaaseen ruokavalioon.
Pitkittyvä unettomuus voi tuoda mukanaan
diabetesta ja masennusta
(Helsingin Sanomat 17.11.2009)
Unettomuuteen etsitään hoitoa entistä
enemmän. Sairaalojen poliklinikoilla kävi

unettomuuden takia peräti 60 prosenttia
enemmän väkeä 2007 kuin 2002, hoitorekisterit osoittavat. Niitä on selvittänyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Miika Linna.
Unettomuuden takia tehtiin sairaalan poliklinikalle 745 ensikäyntiä 2007, mutta uusintakäyntejä oli yli 3 000. Terveyskeskuksissa
taas käyntiin 43 000 kertaa.
Linna laski unettomuuden tuottavan terveydenhuollolle noin 6,7 miljoonan euron suorat
menot. Lisäksi unilääkkeitä ostettiin 15 miljoonalla. Todelliset kulut lienevät suuremmat, sillä työterveyshuolto ja yksityisvastaanotot puuttuvat laskelmista. Lisäksi tulee
joukko epäsuoria kustannuksia, joista "voi
arvata, että ne ovat merkittävät", hän sanoo.
Kulujen perusteella Linna vertaa unettomuutta muihin yleisiin kansantauteihin kuten
astmaan ja epilepsiaan.
Unen puute voi lisätä muita sairauksia. Jos
uni jää pysyvästi liian vähäiseksi, oppiminen
kärsii, tarkkaavaisuus laskee ja vastustuskyky laskee, Jatkuvana se myös lihottaa ja altistaa aikuisiän diabetekselle.
Unettomuus ja liian lyhyt uni nostavat myös
verenpainetta. Esimerkiksi teinien korkean
verenpaineen takana on usein riittämätön
nukkuminen, unitutkija, dosentti Markku
Partinen kertoo.
Elämänlaatu laskee unettomuuden myötä
merkittävästi ja masennuksen kaltaisten psykiatristen häiriöiden vaara kasvaa.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Wikipedian isälle Nokian palkinto
(Taloussanomat 4.11.2009)
Nokia Säätiön mukaan nettiyrittäjä Jimmy
"Jimbo" Wales palkitaan työstä internetin kehit-tä-miseksi ja avoimen tiedonvaihdon ja
verkko-osallistumiseksi edistämiseksi.
15-vuotias säätiö antoi 10 000 euron suuruisen tunnustuspalkinnon Wikipedia-tietosanakirjan perustajalle tänään.
– Wales on tehnyt ainutlaatuista työtä vauhdittamalla internetissä tapahtuvaa maailmanlaajuista yhteistyötä ja vuorovaikutusta
miljoonien ihmisten välillä ja näin edistänyt
tiedonjaon demokratisoitumista, säätiön puheenjohtaja Henry Tirri perusteli palkintoa.
Voittoa tavoittelemattoman Wikipedia-säätiön koordinoima projekti avoimen tie-tosanakirjan luomiseksi sai alkunsa vuonna 2001.
Aluksi avoin Wikipedia oli Nupedia-nimisen
tietosanahankkeen sivuprojekti. Asiantuntijoiden laatiman sanakirjan rakentamiseen
tähdänneen Nupedian taustalla oli nettiportaaliyhtiö Bomis, jonka toimitusjohtajana
Wales toimi.
Muutamassa vuodessa Wikipedia on kasvanut yhdeksi internetin vierailluimmista ja vaikutusvaltaisimmista kohteista. Tänä vuonna
sanakirjaa on käyttänyt yli 330 miljoonaa ihmistä.
Tutkimustoimintaa edistävä Nokia Säätiö ei
ole varsinaisesti osa Nokiaa. Palkintojen
myöntämisestä päättää säätiön hallitus, jossa on edustajia Helsingin teknillisestä korkeakoulusta, Tampereen teknillisestä yliopistosta, Turun ja Oulun yliopistoista sekä Nokias-ta.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

MUUT UUTISET
Suomi maailman paras!

(Iltalehti 26.10.2009)

Suomi on noussut maailman parhaaksi
maaksi brittiläisen Legatum-tutkimuslaitoksen vaurausindeksissä.
Vaikka loskassa talsiessa ei uskoisi, niin Suomessa voidaan hyvin. Näin väittää Legatumtutkimuslaitoksen tuore vaurausindeksi, joka
nostaa Suomen maailman vauraimmaksi
maaksi.
Tutkimus mittaa rahallisen vaurauden lisäksi
muun muassa demokratian ja hallinnon laatua. Hyvän hallinnon, sisäisen turvallisuuden
ja korkean koulutustason mittareilla Suomi
sijoittui tutkimuksessa ensimmäiseksi.
Kokonaispisteissä Suomi oli viime vuonna indeksin kolmosena, mutta nousi tuoreessa
tutkimuksessa kärkeen.
- Johtosijaan vaikuttivat sitoutuminen vapauden edistämiseen, turvallisuus, hyvä hallinto ja terve taloudellinen kehitys, totesi Legatum Instituten varatoimitusjohtaja tohtori
William Inboden.
Suomen jälkeen kärkipaikoille kipusivat
Sveitsi, Ruotsi, Tanska ja Norja. Perää pitivät
Sudan, Jemen ja Zimbabwe. Tutkimuksessa
käytettiin yhdeksää mittaria, joilla mitattiin
hyvinvoinnin perustan muodostavaa talouden kasvua ja henkilökohtaista hyvinvointia.
Legatum-tutkimuslaitoksen tuore vaurausindeksi on yksi lukuisista talouden ja hyvinvoinnin kehitystä mittaavista indekseistä.
Mittareista eniten tuijotettu talouden tunnusluku on kuitenkin perinteinen bruttokansantuote (bkt). Se mittaa kussakin maassa vuoden aikana tuotettujen tavaroiden ja palvelujen yhteenlaskettua arvoa.
Säännöllisin väliajoin pintaan pulpahtaa kritiikkiä bkt:n hyvyydestä hyvinvoinnin mittarina. Viimeksi kritiikkiä kuultiin reilu kuukausi
sitten, kun talousnobelisti Joseph Stiglitz julkisti Ranskan presidentin Nicolas Sarkozyn
tilaman raportin talouden kasvun mittaamisesta. Raportissa ruodittiin oikeita tapoja mitata talouden kehitystä ja raportti kritisoi yksioikoista bkt:n tuijottamista talouden kehityksen mittaamisessa. Raportissa muistutettiin, että esimerkiksi kotityön ja luonnonvarojen kulumisen arvo puuttuvat bruttokansantuotteesta.
Kansakuntien bkt-kilvassa Suomi ei pärjää
yhtä hyvin kuin Legatum-tutkimuslaitoksen
vaurausindeksissä. Suomi ei mahdu maailman kymmenen vauraimman maan joukkoon bkt:llä henkeä kohden mitattuna.
Suomeen voitto Nuori Kokki-kilpailussa

(Good News! from Finland, 5.10.2009)

Levin Hullussa Porossa yhdeksän sesonkia
työskennellyt Lasse Koistinen on voitanut
Chaine des Rotisseurs -järjestön Nuorten
Kokkien MM-mestaruuden New Yorkissa.
Tällä hetkellä helsinkiläisravintola Olossa
työskentelevä Koistinen on aikaisemin työskennellyt kööpenhaminalaisessa Noma-ravintoalssa, joka valittiin viime vuonna maailman kolmanneksi parhaaksi ravintolaksi.
New Yorkissa järjestettyyn MM-kilpailuun valittiin 20 nuorta kokkia eri puolilta maailmaa.
Kilpailuun osallistuneet eivät tienneet ennak-
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koon käytettävissä olevista raaka-aineista.
Nuoret kokit joutuivat valmistamaan kolmen
ruokalajin aterian neljälle hengelle. Kilpailussa käytettiin pakollisena raaka-aineena alkuruoassa taimenta, kanaa ja hanhenmaksaa
pääruoassa sekä mustikkaa jälkiruoassa.
Suomi menestyi Nuori Kokki - kilpailussa viimeksi neljä vuotta sitten, jolloin Tampereen
voutikuntaa edustanut Arto Rastas voitti kultaa Bermudassa.
Nuori Kokki - kilpailut järjestetään ensi vuonna Helsingin alueella.
Tutkimus: Suomalaisten medialukutaito Euroopan kärkeä

(Helsingin Sanomat 18.11.2009)

Suomalaisten medialukutaito on Euroopan
kärkeä, kertoo tuore tutkimus. Tutkimuksessa menestyivät hyvin myös Tanska, Englanti
ja Hollanti.
Tutkimuksessa arvioitiin muun muassa kansalaisten viestintätaitoja, kriittistä ajattelua
ja medialukutaitoa. Myös tiedotusvälineiden
saatavuus, mediakasvatuksen laatu sekä
mediatalojen toiminta olivat esillä.
Pohjoismaissa medialukutaidon luonnehditaan olevan hyvällä tasolla. Taustalla ovat
näiden maiden korkea koulutustaso ja pienet
väestömäärät.
EU-komission rahoittamaan tutkimukseen
osallistui Suomesta Tampereen yliopisto.
Tutkimuksen päätavoite oli kehittää sellaista
arviointimenetelmää, jolla eri maiden medialukutaitoa voidaan arvioida EU:n tarpeiden
mukaisesti.
Suomi putosi kuudenneksi korruptiovertailussa (Helsingin Sanomat 17.11.2009)
Suomi on pudonnut yhdellä sijalla kansainvälisessä korruptiovertailussa. Transparency
International -järjestön mukaan Suomi on
maailman kuudenneksi vähiten korruptoitunut maa.
Vielä toissa vuonna ennen vaalirahakohua
Suomi oli listauksen ykkönen. Nyt kärjessä
ovat Uusi-Seelanti, Tanska, Singapore ja
Ruotsi.
Maailman korruptoituneimpia maita ovat Somalia, Afganistan, Burma, Sudan ja Irak.
Välimerenmaiden sijoituksia:
Sija 27, Kypros
Sija 32, Israeli
Sija 32, Espanja
Sija 35, Portugali
Sija 45, Malta
Sija 61, Turkki
Sija 63, Italia
Sija 71, Kreikka
Sija 111, Egypti
www.transparency.org
Jyväskylä voitti kansainvälisen kaupunkivalaistuskilpailun

(Good News! From Finland, 21.10.2009)

Jyväskylän kaupunki valloitti ykkössijan kansainvälisessä city.peolpe.light –kilpailussa
Etelä-Korean Gwangjussa. Kaupunkivalaistuksen kehittämisestä myönnetty palkinto ja
siihen liittyvä 10 000 euron rahasumma luovutettiin Jyväskylän edustajille LUCI:n

(Lighting Urban Community International)
yleiskokouksen yhteydessä 19.10.
Valaistusalan ammattilaisista koostuvan kilpailujuryn mielestä Jyväskylässä on osattu
erinomaisesti hyödyntää valaistuksen mahdollisuudet kestävän kaupunkiympäristön kehittämisessä. Valaistus on olennainen osa
Jyväskylän kaupunki-identiteettiä, se on
energiatehokasta, valosaastetta vähentävää
ja turvallisuutta parantavaa sekä kohottaa
asukkaiden elämänlaatua.
Jyväskylä sai erityisesti kiitosta siitä, että valaistusta on laajamittaisen kaupunkisuunnittelun lisäksi osattu hyödyntää myös pienemmissä, julkisissa tiloissa kuten puistoissa,
joissa valo on suoraan kosketuksissa ihmisiin.
city.people.light -kilpailun järjestävät vuosittain monikansallinen elektroniikka-alan yritys
Philips ja kansainvälinen valon kaupunkien
yhdistys LUCI. Kilpailuun osallistui 20 kaupunkia. Toisen palkinnon sai Kiinan Hangzhou ja kolmannen Sveitsin Lachen. Viime
vuonna kilpailun voitti Etelä-Korean pääkaupunki Soul.

Tiedot käyvät ilmi Skytraxin the World Aiport
Awards -tutkimuksesta, jossa matkustajat
vertailivat yli 190 lentoasemaa eri puolilla
maailmaa.
Finavian lentoasemajohtaja Juha-Pekka Pystynen sanoo, että tutkimus käy yksiin Finavian omien tilastojen kanssa. Yhtiön tilastot
kertovat, että 87 prosenttia Helsinki-Vantaalle saapuvista lennoista puretaan alle puolessa tunnissa.
– Helsinki-Vantaalla suurin osa matkustajista
saa laukkunsa alle puolessa tunnissa siitä,
kun kone on laskeutunut. Käytännössä odotusaika luovutushihnojen edessä lienee keskimäärin 10–15 minuuttia, Pystynen sanoo
tiedotteessa.
Helsinki-Vantaan lentoasema on jo aiemmin
saanut kiitosta Skytraxin tutkimuksessa,
mutta nyt sijoitus nousi. Viime vuonna aseman matkatavaroiden käsittely saavutti kolmannen sijan.
Tutkimus tehtiin vuosina 2008–2009 ja siihen vastasi 8,6 miljoonaa matkustajaa. Kysymykset koskivat lentoasemien palveluita
lähtöselvityksestä portille asti.

Suomi siviilikriisinhallinnassa Euroopan huippua

Virtuaalisen Joulupukin suosio kasvaa kohisten (Good News! from Finland 17.11.2009))

(Sisäasiainministeriön tiedote 13.11.2009)

Sisäasiainministeriön valtiosihteeri Antti Pelttarin mukaan Suomi on siviilikriisinhallinnan
kehittämisessä Euroopan huippua. – European Council on Foreign Relations (ECFR) –
tutkimuslaitos on vertaillussaan arvioinut
Suomen Euroopan unionin parhaaksi maaksi
siviilikriisinhallintavalmiuksien kehittämisessä, Pelttari totesi tänään puhuessaan siviilikriisinhallintaseminaarissa Helsingissä.
Vertailussa käytettiin seitsemää eri kategoriaa, joiden mukaan maat arvioitiin. Näitä olivat muun muassa koulutusjärjestelmä, suunnittelu, henkilöstön rekrytointi ja harjoittelu.
Vertailussa kuusi EU:n jäsenvaltiota luokiteltiin ammattilaisiksi ja Suomi oli näiden joukossa parhaaksi arvioitu.
Valtiosihteeri Pelttarin mukaan tarve siviilikriisihallinnalle kasvaa. - EU:ssa siviilikriisinhallintaoperaatioiden merkitys korostuu ja
ne ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja joustaviksi käytännön keinoiksi vahvistaa EU:n yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Pelttari
sanoi.
Pelttarin mukaan Suomi on korostanut läheistä yhteistyötä kolmannen sektorin, kansalaisjärjestöjen ja ei-valtiollisten toimijoiden
kanssa. - Viime vuonna hyväksytty kansallinen siviilikriisinhallinnan strategiamme on
edelleen ainoa laatuaan EU:ssa, Pelttari korosti.
European Council on Foreign Relations on
Euroopan laajuinen ajatushautomo, joka
tuottaa tutkimuksia ja pyrkii keskustelun lisäämiseen Euroopan ulkopoliittisistakysymyksistä. Tutkimus on saatavilla ECFR:n
verkkosivuilta: www.ecfr.eu
Matkatavarasi saavat parhaan käsittelyn Helsinki-Vantaalla (Taloussanomat 2.11.2009)
Helsinki-Vantaan lentoasemalla matkatavaroiden käsittely on maailman parasta. Tätä
mieltä ovat matkustajat, joita pyydettiin arvioimaan lentoasemien palveluja.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Joulupukki kasvattaa suosiotaan myös virtuaalisesti. Kymmenen vuotta toiminut santatelevision.com odottaa jouluksi miljoonaa
kävijää. Tämä tarkoittaisi 25 prosentin kasvua. Kanavaa tuottavan Joulupukki TV Oyj:n
toimitusjohtaja Tommi Lappalainen perustaa
arviot alkutalven 2009 kasvuun.

Joulupukin Internet tv-kanavan kasvu on ollut vakaata 2000-luvulla. Joulusta 2001 lähtien kävijämäärät ovat kasvaneet vuosittain
noin 20-30 prosenttia. Tv-kanava toimii kahdellatoista kielellä. Katsoituimpia videoita
ovat joulupukista kertovat, mutta myös revontuli- ja huskyvideot ovat suosittuja.
Lappalainen näkee Joulupukin Internet TVkanavan kansallisesti ja kansainvälisesti tärkeänä Lapin matkailun edistäjänä. Hänen
mukaansa sivusto kieliversioineen tuo yh-

13

teistyökumppaneiden ja asiakkaiden sivuille
vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä.
Vuonna 2000 perustettu Joulupukki TV Oyj
tuottaa internetkanavan lisäksi esimerkiksi
DVD-postikortteja ja matkailun videopalveluita. Toimitusjohtaja Lappalaisen mukaan
kanava perustettiin tavallaan kahdeksan
vuotta liian aikaisin, koska internet-videot
ovat lyöneet kunnolla läpi matkailun edistämisessä ja markkinoinnissa vasta viimeisen
puolentoista vuoden aikana.
Toimistobussi tuo työn lähemmäs kotia

(Good News! from Finland, 3.11.2009)

Suomen ensimmäinen toimistobussi on aloittanut liikennöintinsä.
Bussissa on langaton laajakaista ja työtilat,
joten työpäivän voi aloittaa jo matkalla. Oulun ja Pudasjärven välillä liikennöivästä bussista toivotaan rekrytointiapua maaseudun
yrityksille, joilla on vaikeuksia houkutella
koulutettua työvoimaa kaupunkien ulkopuolelle.
Ajatus toimistoksi sisustetusta bussista syntyi Pudasjärvellä, jonka asukkaista monet
käyvät ansiotyössä paikkakunnan ulkopuolella. Pitkät työmatkat haluttiin muuttaa aikaa
ja voimia säästäviksi. Puolen miljoonan euron kokeilu on käynnistetty osin EU-rahalla.
Neljän kuukauden pilottihankkeella testataan, onko erikoisvarustellulle joukkoliikenteelle kysyntää.
Jo 10-15 päivittäistä bussiasiakasta tekisi toimistobussin pyörittämisestä kannattavaa.
Maaseudulla pääkonttoriaan pitäville yrityksille toimistobussi on mieluinen uutuus. Se
onkin saanut Pudasjärvellä lämpimän vastaanoton. Internet-yhteys toimii ja ympäristö
soveltuu hyvin työntekoon. Aamun palaverit
voi valmistella matkalla, eikä huonosta säästä tarvitse stressata.
Työnantajalle bussimatka tulee kilometrikorvauksia edullisemmaksi ja työntekijät pysyvät virkeämpinä. Bussin toivotaan myös helpottavan koulutetun työvoiman rekrytointia
maaseudun yrityksiin.
Laajakaistaa busseissa on kokeiltu aiemminkin. Esimerkiksi Tuusulan alueen busseissa
on testattu matkustajille ilmaista avointa
verkkoa. Asiakkaalta käyttö edellyttää ainoastaan kannettavaa tietokonetta, jossa on
WLAN yhteys.
www.pudasjarvi.fi
Crowne Plaza Helsinki valittiin Suomen parhaaksi hotelliksi

(Good News! From Finland, 20.10.2009)

Crowne Plaza Helsinki on valittu Suomen
parhaaksi hotelliksi matkailualan Oscar-gaalana pidetyssä World Travel Awards –tapahtumassa Portugalissa. "Finland's Leading
Hotel" -arvonimi myönnettiin Crowne Plazalle nyt toisena vuonna peräkkäin. Matkailualan valioiden valintaan on osallistunut
167.000 matkailun ammattilaista 160 maasta.
- Palkinnon saaminen jo toisen kerran peräkkäin lämmittää erityisesti siksi, että näinkin
haastavina aikoina olemme onnistuneet hiomaan asiakaspalveluamme yhä paremmaksi.
Tällainen kansainvälisen tason kiitos motivoi
koko henkilökuntaa, sanoo Saija Savela-Pa-

lovaara, Crowne Plaza Helsinki hotellin johtaja.
Suomalaisen Restel Hotel Groupin lippulaiva
Crowne Plaza on saanut kansainvälistä tunnustusta
aiemminkin.
InterContinental
Hotels Group on myöntänyt hotellille 'Newcomer of the Year' sekä 'Torchbearer Award'
palkinnot.
Crowne Plaza Helsinki Varttuneemmat muistavat palkitun Crowne Plazan legendaarisena
Hotelli Hesperiana.
World Travel Awards on matkailualan maineikkain ja arvostetuin tunnustuspalkinto,
joka kattaa globaalin matkailun eri sektorit
alueittain. World Travel Awards perustettiin
vuonna 1993 antamaan tunnustusta ja juhlistamaan matkailun ja turismin alalla ansioituneita.
Suomen johtavan hotellin tittelistä kamppailivat myös Hotel Kämp, Hilton Helsinki
Strand, Klaus K sekä Scandic Simonkenttä.
www.crowneplaza-helsinki.fi
www.worldtravelawards.com
Kirkon toiminta vahvistuu verkossa

(Sutinat 10/09 - Suomi-Seuran järjestötiedote)
Kirkko aloittaa voimakkaan panostuksen
verkkoon. Seurakuntien omien sivujen ohella
tarkoitus on näkyä Facebookissa, Twitterissä
ja erilaisissa chateissa.
Erilaisille kirkon tiedotuskeskuksen nettihankkeille esitetään lähes kahden miljoonan
määrärahaa ensi vuodeksi. Seurakunnissa
koulutetaan verkkotyöskentelyyn jopa 3 000
ihmistä lähivuosina.
Kirkko houkuttelee kasvavaa sukupolvea
hengellisten asioiden äärelle esimerkiksi Lasten kirkko -pelillä, missä voi luoda itselleen
seurakunnassa seikkailevan virtuaalihahmon.
Muualla verkossa voi esimerkiksi chatata papin kanssa tai liittyä kirkon Facebook-verkostoon.
Suomen
evankelisluterilainen
kirkko:
http://evl.fi/
www.merimieskirkko.fi
Muista myös Nettipappi: www.nettipappi.fi
Kuvagalleria suomalaissiirtolaisista

(Expatrium uutiskirje 28.10.2009)

Siirtolaisuusinstituutti digitoi parhaillaan erilaista arkistoista löytyvää materiaalia. Nyt
instituutin verkkosivuilta löytyy jo noin 3400
kuvaa ulkosuomalaisten elämästä eri maissa.
- Kuvat on saatu pääasiassa lahjoituksina,
joko yksittäisinä kuvina tai suurempina lahjoituksina, kuten lopetetun New Yorkin Uutiset –lehden kuva-arkisto, kertoo tutkija Jouni Korkiasaari Turussa sijaitsevasta Siirtolaisuusinstituutista.
Vaikka vanhimmat kuvat ovatkin viime vuosisadan vaihteesta, löytyy instituutista jo
tuoreempaakin kuvamateriaalia.
- Täytyy sanoa, että vanhempien kuvien laatu on parempi kuin vaikkapa 1970-luvulla
otetuissa kuvissa. Ilmeisesti kuvaajina oli
enemmän ammattilaisia ja paremmat kamerat.
Eniten kuvalahjoituksia on arkistoon saatu
Amerikasta, Australiasta ja Uudesta Seelannista. Lisää toivotaankin kuvia niistä maista,
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joissa on vähemmän suomalaisia, mutta
myös Euroopan eri maista.
- Ruotsista on yllättävän vähän kuvia, vaikka
suomalaisia on maassa paljon.
Siirtolaisuusinstituutille kuvia voi myös lainata skannattaviksi. ONLINE-galleriassa julkaistuja
kuvia
saa
käyttää
yksityistarkoitukseen.
Gallerian sivuille:
www.migrationinstitute.fi/gallery/
Suomen kielen hauskin sana on valittu

(Suomen Sillan Uutisviikko 41/2009)

Helsingin kirjamessuilla pidetyn kilpailun perusteella suomen kielen hassuin sana on
lämpimämpi. Kielitoimiston järjestämään sanakisaan osallistui 187 messuvierasta.
Hassuimmaksi sanaksi valittiin usein sellainen, jonka äänneasua pidettiin huvittavana.
Lämpimämpi-sanan ohella eniten ääniä sai
yökyöpeli, jossa toistuu yö-diftongi. Joidenkin sanojen todettiin kuvaavan hauskasti ja
osuvasti tarkoitettaan, esimerkkeinä näistä
ovat hiprakka, kutkutus, käppänä ja lääpällään.
Ilta-Sanomien haastatteleman Kielitoimiston
erikoistutkijan Annastiina Viertiön mukaan
kisan tuloksessa pistävät silmään lukuisat öja ä-kirjaimet. Esimerkkeinä hassuista sanoista mainittiin mm. äiti, äkämä, römpötti,
kärpäslätkä sekä sienilaji känsätuhkelo.
Myös palindromeja pidettiin hassuina: esimerkiksi saippuakauppias on sama sana
myös takaperin luettuna. Valintaa perusteltiin myös sillä, että mitä enemmän sanaa
toistaa, sitä hassummalta se alkaa kuulostaa: lavuaari.
Myös suomen kielen sanoja, joita ulkomaalaisen on vaikea ääntää, pidettiin kyselyssä
hassuina. Esimerkkejä niistä ovat hölkynkölkyn ja höppänä.
Hullunhauskaa, lohikäärmettä ja sikahyvää
pidettiin epäjohdonmukaisina ja siksi hassuina. Sanojen energiajae ja painopistealue
merkitys taas oli äänestäjien mielestä epäselvä.
Viertiö arvioi IS:ssä odottaneensa, että
hauskoiksi olisi ehdotettu enemmän pitkiä
yhdyssanoja. Hän arvelee tuloksen voineen
olla toinen, jos vastaajat olisivat miettineet
asiaa rauhassa ennen vastaamistaan.
Suomalaismissi kruunattiin Miss Bikini –voittajaksi USA:ssa (Iltasanomat 25.11.2009)
Suomalainen Mari Kasvi on voittanut Miss Bikini Universe -kilpailun Las Vegasissa.
Toista kertaa kilpailuun osallistunut Kasvi,
28, nousi voittajaksi peräti 150 kilpailijan
joukosta.
Miss Bikini Universe ei ole tyypillinen missikisa, vaan siinä painotetaan fitness-tyyppistä
vartaloa.
Tuhannet poliisit valvoivat opiskelijamarssia
Kreikassa (Helsingin Sanomat 17.11.2009)
Tuhannet poliisit määrättiin tiistaina Kreikan
suurimpiin kaupunkeihin turvaamaan järjestystä opiskelijakapinan muistopäivänä. Viranomaiset pelkäsivät, että kapinan muistoksi järjestettävä marssi muuttuu väkivaltaiseksi edellisvuosien tapaan.
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Yhteensä 9 000 poliisia valvoi järjestystä
Ateenan ja Thessalonikin kaduilla. Ateenan
keskustassa poliisi eristi katuja, ja kaupat,
pankit sekä virastot sulkivat ovensa etuajassa.
Aikaisempina vuosina marssi on kirvoittanut
väkivaltaisia yhteenottoja poliisin ja nuorisoryhmien välillä. Poliisin ja nuorten välit ovat
olleet erityisen jännittyneet viime joulukuusta lähtien, jolloin poliisin luodista surmansa
saaneen teinipojan kuolema johti pahimpiin
mellakoihin Kreikassa vuosikymmeniin.
Marssijat muistavat vuotta 1973, jolloin opiskelijat kapinoivat Kreikkaa lähes vuosikymmenen hallinnutta sotilasjunttaa vastaan.
Opiskelijat marssivat edelleen vuosittain Yhdysvaltain lähetystölle osoittaakseen mieltään Yhdysvaltain juntalle antamalle tuelle.
Ruokapalsta
Savulohisalaatti
puolikas savustettu lohi
2 kevätsipulia (tai pieni purjo)
4 dl kuviopastaa esim. farfalleja
1 pieni tlk (198 g) makeaa maissia
noin puolikas tuoretta kurkkua
4 tomaattia
2 kerää jäävuorisalaattia
3 kovaksi keitettyä munaa
Keitä pasta. Ruodi ja pieni lohi, leikkaa sipuli
renkaiksi, valuta maissi, kuutioi kurkku, lohko tomaatit ja revi salaatti. Sekoita ainekset
keskenään. Lisää kananmunalohkot salaatin
päälle.
Kastike:
1 tlk kermaviiliä
runsaasti silputtua kevät- tai ruohosipulia
sitruunamehua
suolaa, sokeria
Kylmä pippurikastike ja timjamiperunat
Kylmä pippurikastike:
1 dl smetanaa, kermaviiliä tai jogurttia
3 rkl sinappia
2 rkl murskattua pippuriseosta
1 cl konjakkia
Murskaa pippurit hyvin ja sekoita ainekset
keskenään. Anna maustua runsas puoli
tuntia, tarkista maku ja mausta lisää tarpeen
mukaan.
Raakapaistetut timjamiperunat
700 g perunoita
öljyä paistamiseen
tuoretta timjamia
suolaa
Pese perunat ja viipaloi ne vajaan puolen
sentin paksuisiksi siivuiksi.
Kuumenna pannulla öljyä, ja paista
perunoita siinä kunnes ne ovat melkein
kypsiä.
Leikkaa runsaasti timjamia ja lisää pannulle.
Myös kuivattu timjami käy. Mausta lopuksi
suolalla.
Tarjoile kylmä pippurikastike ja timjamiperunat vaikka pihvin kanssa.
Kinkkunyytit (Neljälle)
Ainekset:
16 viipaletta kinkkua, esim. parmankinkkua
juustoa

nippu ruohosipulia
hieman oliiviöljyä
hieman balsamiviinietikkaa
mustapippuria
nippu rucolaa tai salaattia
Vuoraa tefloninen muffinsivuoka parilla kinkkuviipaleella. Laita kinkun päälle pala juustoa, ja taita kinkun reunat päälle. Sido nyytti
kiehautetuilla ruohosipulin varsilla. Laita
vuoka 200-asteiseen uuniin noin 5 minuutiksi kunnes juusto on hieman sulanut. Nosta
lautasille ja koristele lautaset rucolalla tai jollakin muulla salaatilla. Kostuta salaatinlehdet
etikalla ja lurauta hieman öljyä nauhana
päälle. Ripottele lehtien päälle suolaa ja rouhittua mustapippuria. Nauti kinkkunyyteistä
hyvän viinin ja patongin kera, hyvien ystävien seurassa.
Kokeile erilaisia juustoja, jotka sulavat hyvin,
mutta eivät valu liikaa. Esimerkiksi pecorinoa
tai parmesaania.
Sipuli-oliivikeitto ja fetakrutongit
(4-6 annosta)
Ainekset:
4 sipulia
1 valkosipuli
1 pieni purjo
rouhittua mustapippuria
1,2 l vahvaa lihalientä
1 dl mustia oliiviviipaleita
1 dl tuoreoregano- ja ruohosipulisilppua
tai 1 tl kuivattua oreganoa
suolaa
(1 dl sherryä)
Fetakrutongit:
1 prk (380/200 g) Fetajuustoa kuutioina
1 kananmuna
1 dl korppujauhoja
oliiviöljyä
Kuori ja viipaloi sipulit ja valkosipulinkynnet.
Viipaloi purjo, valkoinen ja vihreä osa erikseen. Huuhtele viipaleet juoksevalla kylmällä
vedellä. Kuumenna öljy padassa. Lisää sipuli- ja valkosipuliviipaleet ja kuullota ne läpikuultaviksi, mutta älä ruskista. Mausta mustapippurilla. Lisää kiehuva liemi ja anna hautua 20 minuuttia.
Lisää purjon valkoinen osa ja jatka hauduttamista vielä noin 10 minuuttia. Lisää purjon
vihreä osa, oliiviviipaleet, vihersilppu. Mausta
tarvittaessa suolalla ja halutessasi sherryllä.
Anna keiton hautua vielä 5 minuuttia.
Valuta fetakuutiot. Riko kananmuna kulhoon, ja vispaa rakenne rikki. Lisää fetakuutiot, ja sekoita kevyesti. Kaada korppujauhot
toiseen kulhoon. Valuta fetakuutiot, ja pyöräytä ne korppujauhoissa sitä mukaa kun
paistat niitä. Kuumenna oliiviöljy ja ruskista
fetakuutiot nopeasti. Tarjoa keiton kanssa.
Lämmin peruna-fetasalaatti
Ainekset:
6 keitettyä perunaa
½ - 1 purjoa
2 valkosipulinkynttä
1 punainen paprika
herkkusieniä
tilkka öljyä
250g fetaa
yrttejä, pippuria
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sitruunamehua
salaatinlehtiä
Viipaloi perunat, purjo ja herkkusienet.
Murskaa valkosipuli ja suikaloi paprika.
Kuullota perunoita, paprikaa ja purjoa hetki
pannulla öljyssä.
Lisää herkkusienet ja valkosipuli pannulle ja
sekoittele muutama minuutti. Lisää fetakuutiot ja kuumenna hetki. Mausta pippurilla
ja sitruunamehulla ja ripottele pinnalle tuoreita yrttejä esim. oreganoa ja persiljaa.
Kumoa salaatti laakealle vadille, joka on koristeltu salaatinlehdillä.
Tarjoa tuoreen leivän kanssa.
Kantarellipyttipaanu
4 annosta
200 g kantarelleja
1 sipuli
1 pkt pekonia
500 gr uusia perunoita
1 dl kuohukermaa
valkopippuria
suolaa
1. Keitä pestyt perunat. Jätä ne hieman kohkoiksi ja jäähdytä jäävedessä nopeasti.
2. Pilko sipuli, pekoni ja kantarellit. Kuutioi
perunat.
3. Freesaa sipuli ja paista pekoni pannulla.
Lisää kantarellit ja perunat, ruskista hetki ja
lisää kerma ja hauduta hieman.
4. Lisää lopuksi hieman pilkottua kevätsiulin
vartta ja mausta, tarkista maku.
Suklaapiirakka
Ainekset:
2,5 dl vettä
200g voita
4 rkl kaakaojauhetta
1 tl suolaa
5 dl vehnäjauhoja
5 dl sokeria
2 tl vanilliinisokeria
1,5 tl soodaa
1 prk jugurttia, vaikka kirsikan makuista
2 kpl munaa
Kuorrutus:
2 rkl maitoa
100 g voita
200 g tomusokeria
1 rkl kaakaojauhetta
Mittaa vesi, voi, kaakaojauhe ja suola kattilaan. Kiehauta ja nosta jäähtymään. Sekoita
kuivat aineet keskenään. Lisää jauhoseokseen jäähtynyt kaakaoliemi, jogurtti ja kananmunat. Sekoita taikina tasaiseksi ja kaada uunipannulle voidellun leivinpaperin päälle. Paista 200 asteessa n. 20 min.
Valmista kuorrutus. Mittaa maito ja voi kattilaan, kiehauta ja jäähdytä seos. Sekoita
jäähtyneeseen seokseen tomusokeri ja kaakao. Levitä seos jäähtyneen tortun päälle.
Pinnalle voi ripotella suklaarouhetta koristeeksi.
Toimitus surffaili Internetissä
Vietätkö Joulun Suomessa, mutta et tiedä,
mistä saisit joulupukin tulemaan aattoillan
iloksi. Joulupukkipalvelu sivustolta löydät
joulupukkipalveluita tarjoavia yksityishenki-
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löitä ja yrityksiä. Sivustolle on listattu myös
partiolaisten joulupukkeja.
www.joulupukkipalvelu.fi
Suomen web-sivustojen viikkoluvat
www.gallupweb.com/tnsmetrix/site.aspx
Vitsejä
Maailman yhdeksän parasta vitsiä

(Iltasanomat 18.11.2009)

Nämä yhdeksän vitsiä äänestettiin maailman
parhaiksi Valittujen Palojen ja Readers Digestin äänestyksessä.
1. Ruotsi
Hyvin pukeutunut tukholmalaisherra on metsästysretkellä maaseudulla. Hän tähtää ja
ampuu ankan. Lintu putoaa talonpojan pellolle, ja talonpoika ilmoittaa, että se on hänen. Koska molemmat haluavat linnun, talonpoika ehdottaa, että he ratkaisevat riidan
perinteisellä tavalla: "Minä potkaisen sinua
nivusiin niin kovaa kuin pystyn, ja sitten
sinä teet samoin minulle. Se, joka huutaa
vähemmän, saa pitää linnun."
Kaupunkilaismies suostuu ehdotukseen. Talonpoika potkaisee häntä kaikin voimin jalkoväliin, ja hän lyyhistyy maahan. Kahdenkymmenen minuutin kuluttua hän kykenee
vihdoin kompuroimaan ylös ja ähkäisee:
"Minun vuoroni."
"Äh", sanoo talonpoika ja kääntyy lähteäkseen. "Pidä ankka."
2. Suomi
Hannu haluaa kaiken olevan täydellistä, kun
hän ja hänen vaimonsa menevät juhlistamaan 30-vuotishääpäiväänsä samaan hotelliin, jossa he viettivät kuherruskuukauttaan.
Siksi hän menee sinne päivän aiemmin valmistelemaan juhlaa.
Illalla hän lähettää vaimolleen sähköpostin,
mutta kirjoittaa osoitteen väärin, ja viesti
menee vastikään leskeksi jääneelle naiselle.
Seuraavana päivänä lesken poika löytää äitinsä pyörtyneenä tietokoneen äärestä.
Ruudulla näkyy viesti: "Vaimokulta, olen juuri saapunut tänne, ja kaikki on valmista,
kun saavut huomenna. Toivottavasti matkasi
sujuu yhtä hyvin kuin omani. P.S. Täällä on
tosi kuumaa."
3. Venäjä
Laman vuoksi ja energiakustannusten säästämiseksi valo tunnelin suulla sammutetaan.
- Jumala
4. Meksiko
Intiaanit kysyvät uudelta päälliköltä, tuleeko
talvesta kylmä vai lauha. Koska nuori päällikkö ei ole oppinut esi-isiensä tapoja, hän kehottaa heitä keräämään polttopuita ja soittaa sitten ilmastotieteen laitokselle. "Tuleeko
talvesta ankara?" hän kysyy.
"Siltä näyttää", hänelle vastataan.
Päällikkö kehottaa kansaansa keräämään lisää polttopuita. Viikon kuluttua hän soittaa
taas säätieteilijöille: "Oletteko varmoja, että
talvesta tulee hyvin kylmä?"
"Ehdottoman varma."

Päällikkö käskee kansaansa keräämään vielä
lisää puita ja soittaa taas säätiedotukseen:
"Oletteko ihan varma?"
"Uskokaa nyt, talvesta tulee kaikkien aikojen
kylmin."
"Mistä te sen tiedätte?"
"Siitä että intiaanit keräävät hullun lailla polttopuita."
5. Yhdysvallat
Katolinen pappi, protestanttipappi ja rabbi
kilpailevat siitä, kuka tekee työnsä parhaiten.
He menevät metsään, etsivät kukin käsiinsä
karhun ja alkavat käännyttää niitä. Myöhemmin he vertailevat kokemuksiaan.
Katolinen pappi aloittaa: "Kun löysin karhun,
saarnasin sille ja pirskottelin päälle pyhää
vettä. Seuraavalla viikolla se osallistui ensimmäiselle ehtoolliselleen."
"Minä löysin karhun puronvarresta", protestanttipappi kertoo. "Luin sille pyhää evankeliumia. Se oli niin lumoutunut, että salli minun kastaa itsensä."
Molemmat katsovat rabbia, joka makaa paareilla kokovartalokipsissä. "Tarkemmin ajatellen", hän sanoo, "oli ehkä huono ajatus
aloittaa ympärileikkauksella."
6. Argentiina
Vanha pariskunta menee Burger Kingiin ja
jakaa puoliksi hampurilaisen ja ranskalaiset.
Muuan rekkamies säälii heitä ja tarjoutuu ostamaan kummallekin oman aterian.
"Ei hätää", aviomies sanoo. "Me jaamme kaiken."
Hetken kuluttua rekkamies huomaa, että
vaimo ei ole haukannut palaakaan. "Voin tosiaan ostaa vaimollenne oman aterian", hän
sanoo.
"Hän saa kyllä syödäkseen", aviomies vakuuttaa. "Jaamme kaiken."
Rekkamies ei ole vakuuttunut ja tiukkaa vaimolta: "Miksi ette syö?"
"Koska odotan tekohampaita", vaimo tiuskaisee.
7. Intia
Liikemies käy tapaamassa kiinalaisystäväänsä sairaalassa. "Li kai yang ki guan",
potilas sanoo voipuneesti. Liikemies haluaisi
kovasti auttaa häntä, mutta ei osaa kiinaa.
"Li kai yang ki guan!" kähisee potilas vetäessään viimeisen henkäyksensä. Käydessään
myöhemmin työmatkalla Shanghaissa liikemies saa tietää, mitä 'li kai yang ki guan' tarkoittaa: "Mene pois happiletkuni päältä!"
8. Alankomaat
Elokuvatähtönen istuu lakimiehen vieressä
pitkällä lennolla. Hän haluaisi nukkua, mutta
lakimies herättää hänet vähän väliä. "Pidetään tietokilpailu", mies ehdottaa. "Jos minä
vastaan väärin, maksan sinulle viisikymmentä euroa. Jos sinä vastaat väärin, maksat viisi."
Tähtönen suostuu. Ensin on lakimiehen vuoro kysyä: "Kuinka kaukana Maa on Kuusta?"
Tähtönen ojentaa lakimiehelle viisi euroa.
Nyt on hänen vuoronsa kysyä: "Mikä kiipeää
vuorelle neljällä jalalla ja tulee alas kolmella?"
Lakimies on ihmeissään. Hän etsii vastausta
Internetistä ja taskutietokirjastaan, ja lähet-
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tää tekstiviestejä kaikille tuntemilleen tutkijoille. Mitään ei selviä. Monen tunnin kuluttua hän herättää tähtösen, ojentaa naiselle
viisikymmentä euroa ja kysyy: "Mikä on oikea vastaus?"
Sanaakaan sanomatta tähtönen ojentaa hänelle viisi euroa ja nukahtaa uudelleen.
9. Romania
Vlad ajaa roimasti ylinopeutta ja poliisi pysäyttää hänet. "Saat yhden mahdollisuuden", poliisi sanoo. "Jos esität hyvän syyn,
säästyt sakolta."
"Kolme viikkoa sitten vaimoni jätti minut ja
lähti poliisin matkaan", Vlad selittää. "Kun
näin autonne, säikähdin, että olitte tuomassa häntä takaisin."
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
6.12
12.12
15.12
21.12
28.12
31.12
6.1
9.1.2010:

Suomen itsenäisyyspäivä
Suomi-koulun joulujuhlat
Adventtikirkko Thessalonikissa
Talvipäivänseisaus
Viattomien lasten päivä
Viimeinen päivä luovuttaa aloitteita seuran johtokunnalle helmikuun 2010 yleiskokoukseen
Loppiainen

Suomi-koulun kevätlukukausi alkaa
Pohjois-Kreikan
Suomi-Seuran
keilailukilpailu, tarkka ajankohta
ilmoitetaan myöhemmin.
--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy helmikuussa 2010. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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