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Syksyn tulo on jääväämätön, vaikka haluaisikin kesän vielä jatkuvan, ei ehkä niinkään
helteiden, vaan suven suloisuuden ja valon
parantavan voiman vuoksi.
Loma oli taas todella tarpeen, mutta joskus
tuntuu siltä, että olisi ollut parempi olla ottamatta lomaa kaikkien työtehtävien kaatuessa päälle lomalta palattua. Ei tiedä, mistä
aloittaisi eikä aika tunnu millään riittävän.
Toisaalta on vaikeaa palata taas rutiiniin, ja
toisaalta taas on parempi olo, kun pääsee
rutiiniin. Paradoksaalista tämä elämä!
Parasta on kuitenkin ottaa asiat niin kuin ne
ovat. Ei auta itku markkinoilla. Liiallisella lomailullakinhan on huonot puolensa.
Thessalonikin Suomi-koulukin avasi taas
ovensa. Tänä kouluvuonna toimin siellä ainoana opettajana muiden töitteni ohella.
Koulumme oppilasmäärä on alkanut huventua. Vanhimmat oppilaat ovat lähteneet
opiskelemaan, uutta kasvua ei juurikaan ole,
ja monet perheet ovat muuttaneet takaisin
Suomeen. Jäljelle jääneet oppilaat ovat eriikäisiä, ja heidän kielitaitotasossaan on aikamoisia heittoja. Näissä puitteissa on aika lailla pulmallista saada kokoon toimivia ryhmiä.
Suomen valtiohan myöntää apurahoja pelkästään ryhmille, joissa on vähintään kuusi
oppilasta eikä vanhemmillakaan ole varaa
maksaa kovin korkeita koulumaksuja.

Pankkiyhteys:
Eurobank, 0026.0042.51.0200718883
IBAN: GR4002600420000510200718883, SWIFT: EFGBGRAAXXX
Suomi-koulun opettaja:
Outi Holopainen
puh. 2310 445349
Suomi-kirjaston hoitaja:
Päivi Pulkki-Georgopoulou puh. 2310 950879

Tutustu ilmaiseksi viikon ajan uuteen TVkaista Alphaan
painamalla TVkaista:n logoa
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Pikakäyttöohjeet:
Avaa selaimellasi rekisteröitymislinkki painamalla TVkaista:n logoa ja täytä rekisteröitymissivulla olevat kentät ja hyväksy vaaditut kohdat.
Valitse sitten ne kanavat, joilta haluat ohjelmat tallentaa. Tämän jälkeen tallentuvat
kaikki ohjelmat valitsemiltasi kanavilta ilman erillisiä ajastuksia. Ensimmäiset tallenteesi
ovat katsottavissa noin 1-2 tunnin kuluttua tästä. Kaikki ohjelmat säilyvät tallentimellasi
aina kaksi viikkoa ensimmäisestä lähetyskerrasta alkaen, voit siis todellakin katsoa ohjelmia juuri silloin kun sinulla on siihen aikaa!
Kun haluat katsoa ohjelmatallenteitasi, kirjaudu tunnuksillasi palveluun osoitteessa
http://alpha.tvkaista.fi/ ja valitse ohjelma jonka haluat katsoa.
Otathan aina tarvittaessa yhteyttä asiakaspalveluumme: asikaspalvelu@tvkaista.fi
Mukavia tutustumishetkiä TVkaista Alphaan!
Suomi-koulussa opettaminen on yksi elämäni haastavimmista pesteistä. Olen opettanut
siellä jo monena vuotena montakin eri ryhmää. Silti tuntuu ikään kuin joka vuosi aloittaisi aivan täysin uudessa työpaikassa. Juuri
Suomi-kouluille tarkoitettua oppimateriaalia
on vielä vähänlaisesti, vaikkakin sitä on jo
löydettävissä esimerkiksi tietoverkostosta.
Tämä materiaali on tietääkseni ainakin osittain kerätty maailman Suomi-koulujen opettajille tarkoitetettujen verkkokurssien aikana
tehdyistä ryhmätöistä. Suomen peruskouluissa käytettyjä oppikirjoja ei voi sellaisenaan hyödyntää. Kuten jo mainitsinkin, ikäja kielitaitohaitari on suuri, joten melkein
jokaista oppilasta pitäisi pystyä eriyttämään.
No, täytyy vaan yrittää sinnitellä. Siinä minua auttaa myös rakkaus tätä koulua kohtaan. Olenhan yksi vanhemmista, jotka aikoinamme sen perustimme lastemme suomen kielen taidon tukemiseksi, välittääksemme heille suomalaista kulttuuriperintöä,
auttaaksemme heitä löytämään oman kaksikielisen identiteettinsä ja ehkäpä rakastamaankin toisen vanhempansa synnyinmaata
sekä edesauttamaan heitä ylläpitämään suhteita Suomeen. Monet entisistä suomikoululaisistamme ovat menneet Suomeen opiskelemaan. Kaupan päälle näille samaisille lapsille on avautunut muitakin mahdollisuuksia
täällä Kreikassa tai muualla yhdistyneessä
Euroopassa. Kreikka-Suomi –kielitaitoyhdistelmä on vielä aika harvinainen.
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Katsoin hiljattain netistä YLE:n ”Ulkosuomalaisen tarina”-ohjelman jakson ”Suomalainen
Kreikassa”, jossa näkyvät monetkin tutut
kasvot täältä Pohjois-Kreikasta. Samaisessa
jaksossa sai Suomi-koulukin oman osansa
huomiosta. Kaikenlainen tuki on tärkeää.
Paljon kiitoksia kaikille ohjelman laatijoille ja
sen puitteissa työskenneille!
Toivotan meille kaikille, sekä Suomessa että
Suomen ulkopuolella asuville, OIKEIN HYVÄÄ SYKSYÄ!

Outi Holopainen

Varapuheenjohtaja
Thessalonikin kaupunginjohtaja Vassilis
Papageorgopoulos ja kulttuuri- ja nuorisovastaava apulaiskaupunginjohtaja
Vasileios Gakis kutsuvat teidät taiteilijan
Dimos Flessas
taidenäyttelyn ”Tila, ihminen,
työkalu” avajaisiin
Tiistaina, 5 lokakuuta 2010 klo 19:30,
Alatza Imaret, Kassandros 91-93
Näyttelyn kesto: 5 - 18 lokakuu 2010
Ajat: ti - pe: 10:00-14:00 ja 18:0021:00, la: 18:00-21:00, su: 10:00 14:00, ma: suljettu
Puh: 2310 278587 ja 425 531
www.thessaloniki.gr
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Olisiko Sinunkin aika liittyä jäseneksi?

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

[

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

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

Nimi ............................................................................................ Synt. aika ....................................
Osoite ..............................................................................................................................................
Sähköposti ........................................................................................................................................
Maksan jäsenyyden vuodelle/vuosille ............................ Jäsenmaksu 25 euroa kalenterivuodelta.
Lisäksi seuraavat samassa osoitteessa asuvat perheenjäseneni haluavat liittyä Suomi-Seuraan.
Perheenjäsenen jäsenmaksu 12 euroa kalenterivuodelta.
Nimi/nimet ........................................................................................................................................
[

] Lähettäkää minulle lasku

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

[

] Luottokortilla (Visa / Euro / MasterCard)

CVV-koodi: .........

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

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

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

Päivämäärä

Allekirjoitus

Lähetä osoitteella: SUOMI-SEURA (FINLAND SOCIETY), Mariankatu 8, FIN-00170, Helsinki, Finland
tai käy liittymässä jäseneksi ositteessa www.suomi-seura.fi.
Venttiili - Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote
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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,
ΑΝΕΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΕ, ΚΑΝΤΖΑΣ ΣΤ.
Lisätietoja kreikaksi www.pansalt.gr tai suomeksi www.pansuola.fi

Osallistu pikkujoulutoimikuntaan!

Ilmoittaudu!
seura@suomi-seura.gr
Seuran ja jäsenten toimintaa
Kirjasto kesälomalle
Kirjasto suljettiin kesän ajaksi, ja kesäkuun
6. päivänä osa seuralaisista istuivat
kirjastonhoitajan takapihalla nauttimassa
virvokkeita ja naposteltavaa.
Samalla seuralaisille tarjoutui tilaisuus
palauttaa kirjoja ja lainata uusia kesän
ajaksi.
Riitta Thessalonikissa
Seuramme nykyisin Suomessa asuva jäsen,
Thessalonikin Suomi- koulun idean äiti ja
monivuotinen opettaja, Riitta Douhaniaris,
oli kesälomalla Pohjois-Kreikassa.
Riitan
ollessa
Thessalonikissa,
15.
heinäkuuta, seuralaiset tapasivat häntä
tavernassa ”Tiganies & Shares”. Paikalle tuli
myös muutamia Riitan entisiä oppilaita.
Kuukausitapaamiset

Syksyn ensimmäinen kuukausitapaaminen
pidetään sunnuntaina 3.10, klo. 20:00 alkaen.
Paikka: Ouzeri, to Genti
Osoite: I. Papareska 13, Genti Koyle,
Eptapyrgiou.
Voitte katsoa myös tietoja http://yenti.gr
Suomalaistapahtumia Kreikassa
Valokuvanäyttely
Thessalonikissa järjestetään 27.09 - 16.10
kahden suomalaisen valokuvaajan, Kari Soinion ja Harri Pälvirannan yhteisnäyttely "TOPOS", Thessalonikin Photobiennalen merkeissä.
Paikka Neapolin Kaupungintalon taidesali,
osoite El Venizelou 125, Neapoli, puh. 2310
671100.
Avoinna ma-pe 09:00 – 15:00.
www.photobiennale.gr
Stratovarius Kreikassa
Stratovarius Ateenassa ja Thessalonikissa
Helloweenin lämppärinä
21.1.2011 - Fuzz Club, Athens
www.fuzzclub.gr
22.1.2011 - Principal Club Theatre, Thessaloniki, www.principalclub.com

“Kahden basson dialogia” oli saapunut kuuntelemaan runsaslukuinen yleisö, ja jazzpainotteinen konsertti sisälsi mm. Lakis Tzimkasin säveltämiä kappaleita ja tunnettuja jazzsovituksia.
Jazz-ilta kuului osana vuosittain järjestettävään musiikkitapahtumaan, josta vastaa
Thessalonikin Jazzin ystävien ja luovan musiikin yhdistys.
Jazzfestivaaliviikko oli jo 8. kertaa kaupungissa, ja tänä vuonna laajan tapahtuman
suojelijoina toimivat Thessalonikin lääninherra Panagiotis Psomiadis, Thessalonikin kaupungin kulttuurikeskus, EBU-UER Euroopan
Yleisradioliitto ja Thessalonikin Goethe-Instituutti.
Lisätietoja:
TWO BASSES DIALOGUE www.jazznet.gr,
www.mylos.gr
www.youtube.com/watch?v=lHPRW7pX0Bo
There are two songs…first is composed by
Anreas (Vita) and the second by Lakis
(different faces)

Two Bass Dialogue
Entinen Thessalonikin Suomi-koulun oppilas,
nykyinen abiluokkalainen, 17-vuotias Andreas Koutsouridis esiintyi musiikinopettajansa
Lakis Tzimkasin kanssa jazz-illassa Mylos
Club:lla Thessalonikissa 24. syyskuuta 2010.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Kuvassa vasemmalta: Andreas Koutsouridis
ja Lakis Tzimkasis

3

www.youtube.com/watch?v=4FTJ43i_veA
Song by Lakis (peace boat)
www.youtube.com/watch?v=BPdRJfyQe4s
Song by Lakis (just relax)
www.youtube.com/watch?v=hlmoy9_Wpd8
Song by Lakis (funky time)
Suomalaisia elokuvia Ateenan elokuvafestivaaleilla (www.finland.gr 14.9.2010)
Ateenan 16. kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla esitettiin suomalainen elokuva ”Paha
perhe”.
Ohjelmassa oli Aleksi Salmenperän ohjaaman ”Paha perhe”- elokuvan lisäksi myös
suomalais-ruotsalais-virolainen
yhteistyöelokuva ”Püha Tõnu kiusamine”.
”Paha perhe”- esityksessä 19.9. oli paikalla
myös naispääosanesittäjä Pihla Viitala.
Comenius-vierailu Larissaan, Kreikkaan 3.5.9.5.2010 (Maunulan Yhteiskoulu, Helsingin

Matematiikkalukio
http://mayk.fi/comenius/kreikka-10)

Vierailu oli viimeinen kaksivuotisessa Comenius-projektissa: Europe and Its Many Faces.
Partnerikoulut Portugalista, Italiasta, Ranskasta, Saksasta ja Suomesta kokoontuivat
Kreikkaan, joka toimi tällä kertaa isäntämaana. Tämän viimeisen kansainvälisen seminaarin aiheena oli EU ja sen monet instituutiot. Kokous oli myös arviointikokous, jossa
pohdimme projektin onnistumista ja tavoitteiden täyttymistä sekä tunnustelimme osanottajien halukkuutta uuden projektin hakemiseen.
Projektin vetäjinä olivat Suomesta biologian
ja maantiedon opettajat Paula Reinikkala ja
Jouni Kovero. Lukion 1. vuosikurssilta oli
mukana Phillip Sabure ja peruskoulun 9. luokalta Laura Pohjalainen, Milla-Mari Väre, Eemeli Eerolainen, Aleksi Jarva, Salla-Mari Saanio sekä Sahra Omer. Kokous oli siis myös
arviointi- ja suunnittelukokous, joten matkalla oli myös koordinaattori Auli Fagerström.
Kaiken kaikkiaan vierailijoita oli pienessä
kreikkalaisessa koulussa yhteensä 43.
Vierailun toteutuminen oli pitkään hyvin
epävarmaa, sillä lähes kaikkien maiden lentokentät olivat suljettuja Euroopan ylläleijuvan tuhkapilven takia. Matkalle kuitenkin
päästiin, mutta tietenkin vierailua sävytti
jonkin verran Kreikan valtava talousahdinko
ja sen vaikutukset Euroopan Unioniin sekä
yhteiseen valuuttaan, euroon. Asia tulikin
tämän tästä esille varsinkin isäntämaan taholta. Tulevaisuudesta oli suuri huoli sekä
talousahdingon vaikutuksista yksityisten
ihmisten ja perheiden elämään.
Ensimmäisenä kokouspäivänä kokoonnuttiin
koululle, jossa oppilaat esittelivät omia koulujaan puheiden, kuvien ja filmien avulla.
Nähtiin värikäs läpileikkaus eurooppalaisista
kouluista
pohjoisesta
etelään.
Omien
oppilaidemme tekemä filmi herätti ihastusta
eksoottisuudellaan. Se alkoi enkelikuvien
tekemisellä runsaslumisessa talvimaisemassa. Samana päivänä oppilaat esittelivät vielä
projektitöitään Euroopan Unionin instituutioista. Suomalaisten oppilaiden aiheena oli

Euroopan Neuvosto. He elävöittivät esitystään pienellä näytelmällä suomalaisten erityisongelmasta koskien huippukokousta.
Lautasongelma ratkaistiin tanssiesityksellä,
jonka voitti ”pääministeri Matti Vanhanen”
perustuen yleisön suosionosoitusten määrään. Päivä huipentui kreikkalaisten oppilaiden esittämiin tansseihin (Zorbas), joihin
myös katselijat kutsuttiin mukaan. Pöydät
notkuivat kreikkalaisia herkkuja, joiden valmistukseen perheenäidit olivat käyttäneet
parhaita perinteisiä reseptejään.
Keskiviikkona entinen Euroopan Parlamentin
jäsen, herra Dimitrakopoulos, piti hyvin selventävän alustuksen Euroopan Unionista,
pohtien myös syitä Kreikan talouden tilaan.
Tämän jälkeen oppilailla oli Euroopan Parlamentin simulaatioistunto. Työryhmissä he
olivat valmistelleet ehdotuksia viiden eri aihepiirin puitteissa. Aiheet vaihtelivat kulttuurikeskusten perustamisesta
Comeniusprojektien merkitykseen maahanmuuttajille.
Pohdittiin
myös
kouluruokailua,
uskonnollisten
symbolien
käyttämistä
yleisissä tilaisuuksissa sekä ydinvoimaloiden
rakentamista.
Varsinkin Comenius-projektin jatkumisen
puolesta käytiin kiivasta keskustelua, sillä
työryhmä ehdotti projektien väliaikaista lakkauttamista Euroopan Unionin maiden taloudellisen tilanteen takia. Simulaatioparlamentin jäsenet olivat hyvin yksimielisiä siitä, että
Comenius-projekteja täytyy ehdottomasti
jatkaa, sillä se on erinomaista kokemuspohjaa tulevaisuuden Euroopan Unionin päättäjille!
Vierailukohteemme sijaitsi kulttuurihistoriallisesti tärkeässä maisemassa. Olympos-vuori,
joka liittyy kiinteästi kreikkalaiseen mytologiaan, hallitsi maisemaa. Vierailimme myös
Pelion-vuorella, josta avautui häikäisevä
näkymä laaksoon ja Volos-kaupunkiin
Aigeanmeren rannalla. Koko tämä alue liittyy
vahvasti kreikkalaiseen mytologiaan ja taruihin. Tutustuimme myös karunkauniiseen
maisemaan, luostarialue Meteoraan. Luostarit on rakennettu luonnon muovaamien
kalliotornien päälle. Meteoran alue kuuluu
Unescon maailmanperintökohteisiin.
Oppilaat asuivat kreikkalaisissa perheissä ja
he kaikki olivat yksimielisiä isäntiensä vieraanvaraisuudesta ja ystävällisyydestä. Yhteisöllisyys, yhdessä oleminen, yhdessä ruokaileminen on korostetun tärkeää kreikkalaisissa perheissä. Lämpimiä ystävyyssuhteita
solmittiin ja vierailukutsuja vaihdettiin. Ja
eron hetki oli vaikea, kyyneliltä ei vältytty.
Arviointikokouksessa kaikki maat yhdessä totesivat koko kaksivuotisen projektin olleen
erittäin onnistunut ja, että tavoitteet olivat
toteutuneet yllättävän hyvin. Tunsimme
kaikki, että omalta osaltamme olimme edistäneet eurooppalaisen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja Euroopan Unionin tavoitteita.
Ateenan suurlähetystö ja ulkoministeriö tiedottavat
Lähetystöneuvos vaihtunut
Lähetystöneuvos Outi Saarikoski on aloittanut Ateenan suurlähetystössä. Hän siirtyi
Ateenaan Ramallahista Palestiniasta.
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Muistutus
Ovatko tiedot Suomen väestörekisterissä
ajan tasalla?
Osoite, lasten kaksoiskansalaisuus, 22-vuotiaitten ilmoituksesta kansalaisuuden säilyttämisestä jne. Thessalonikista ei kukaan ole
pyytänyt suurlähetystöä tarkistamaan tietoja...
On käynyt ilmi esim. että aika usealle Suomessa syntyneelle lapselle Kreikan kansalaisuutta ei olekaan merkattu Suomen
VRK:hon.
Joten jos näissä asioissa on jotain
epäselvää,
voitte
soittaa
Ateenan
suurlähetystöön, I lähetystösihteerille Leena
Wilénille, puh. 210 7255860.
Uutinen ” Uusi väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen päivittämään
henkilötietonsa” suurlähetystön sivuilla
www.finland.gr/Public/default.aspx?contenti
d=187139&culture=fi-FI
Maahanmuutto - ja eurooppaministeri Thors
Ateenassa (www.finland.gr, 23.9.2010)
Suomen maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors teki virkamiesdelegaation
kanssa vuorokauden mittaisen työvierailun
Kreikkaan 20. -21.9.2010.
Ministeri Thors tapasi matkansa aikana vastuulleen kuuluvissa asioissa Kreikan sisäministeri Yiannis Ragkousis:in, kansalaisten
suojelun ministeriön varaministerin, Emmanuil Othonas:in, Kreikan ulkoministeriön Eurooppa-asioista vastaavan varaministeri Mariliza Xenoyiannakopulun sekä valtiovarainministeri George Papakonstaninun.
Ministeri Thors:illa oli tilaisuus keskustella
myös UNHCR:n ja Amnestyn edustajien
kanssa laittomaan maahantuloon liittyvistä
asioista ja Kreikan nykyisistä käytännöistä.
Ennen lentokentälle menoa ministeri Thors
tutustui vielä Lääkärit ilman rajoja –kansalaisjärjestön ylläpitämään pakolaisten vastaanottokeskukseen Ateenan kaupunkialueella.
Suomelta ja Turkilta rauhanvälitysaloite YKviikolla (Ulkoasiainministeriön lehdistötiedote

24.9.2010)

Suomen ulkoministeri Alexander Stubb ja
Turkin ulkoministeri Ahmet Davutoglu ovat
kutsuneet koolle rauhanvälitystoimintaan

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
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keskittyvän seminaarin perjantaina 24. syyskuuta New Yorkissa. Tilaisuuteen osallistuu
rauhanvälityksessä aktiivisten maiden ministereitä eri maanosista, alueellisten järjestöjen korkeita edustajia sekä YK:n poliittisista
asioista vastaava alipääsihteeri Lynn Pascoe.
Osallistumisensa ovat vahvistaneet muun
muassa EU:n puheenjohtajamaan Belgian ulkoministeri Steven Vanackere, Norjan ulkoministeri Jonas Gahr Støre, Afrikan unionin
komission puheenjohtaja Jean Ping ja Arabiliiton pääsihteeri Amr Moussa. Tilaisuudessa
puhuu myös presidentti Martti Ahtisaari.
Rauhanvälityksen toimintakenttä on monimutkaistunut. Konfliktit ovat yhä useammin
valtioiden sisäisiä. Myös välitystoimintaan on
tullut mukaan monia ei-valtiollisia toimijoita,
kuten kansalaisjärjestöjä.
YK on globaali toimija konfliktinehkäisyssä ja
kriisinhallinnassa. YK:n rauhanvälitysyksikkö
perustettiin kuitenkin vasta vuonna 2006.
Sen alaisuudessa toimii nopean toiminnan
rauhanvälitystiimejä, jotka ovat valmiina lähetettäviksi kentälle lyhyellä varoitusajalla.
Yksikkö myös ylläpitää rekisteriä rauhanvälittäjistä ja asiantuntijoista, jotka voivat tukea
rauhanprosesseissa. Se myös kerää ja analysoi tietoa YK:n rauhanvälitystoiminnasta.
Ulkoministeri Stubbin mukaan Suomen ja
Turkin tavoitteena on käynnistää prosessi
YK:n rauhanvälitysvalmiuksien edelleen kehittämiseksi. Tämä voisi tapahtua YK:n yleiskokouksen päätöslauselmalla, jolla vahvistettaisiin jäsenmaiden poliittinen tuki YK:n roolille. Samalla rauhanvälitystoiminnassa aktiivisten toimijoiden yhteistyötä tulisi tehostaa.
Turkki on YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajamaa syyskuun ajan. Se järjestää
23. syyskuuta turvallisuusneuvostossa keskustelun YK:n roolista kansainvälisen rauhan
ja turvallisuuden ylläpitämisessä.
Suomi tukee YK:n rauhanvälitysyksikköä 400
000 eurolla vuosina 2009-2010. Lisäksi yksikössä työskentelee Suomen rahoittama apulaisasiantuntija.
Kreikka ja Suomen talvisota

(www.finland.gr, 13.9.2010)
Filosofian tohtori Kira Kaurinkosken kirja aiheesta "Kreikka ja Suomen talvisota” on ilmestynyt.
Kirjassa kerrotaan mm. mitkä olivat Suomen
ja Kreikan suhteet ennen talvisotaa ja mitä
sodasta kirjoitettiin Kreikan lehdistössä.
Kirja on saatavissa Suomen Ateenan-Instituutista hintaan 20 euroa.
Yhteystiedot:
Zitrou 16 GR-11742 Ateena
puh: +30 210 922 1152 +30 210 922 1152
fax: +30 210 921 6145
sähköposti: office@finninstitute.gr
Merimieskirkko tiedottaa
Kuulumisia Ateenasta:
Jos olet käymässä Ateenassa syksyn aikana
tervetuloa kirkolle, ohessa lisätietoa tulevista
tapahtumista Merimieskirkolla, Plakassa.
02.10.
Mikkelin päivän jumalanpalveluksen toimittaa turistipappi Erkki
Helander Rhodokselta.

18-21.11. Skandinaavisella kirkolla joulumyyjäiset. Tänä vuonna nelipäiväiset. Pohjoismaalaisia tuoteitta
saatavilla.
12.12.
Itsenäisyyspäivää juhlitaan kirkkotalolla, jumalanpalvelukset toimittaa Jaakko Laasio Suomen Merimieskirkolta ja kahvitilaisuuden
tarjoaa Suurlähettiläs Erkki Huittinen vaimoineen.
17.12.
Lautetaan kauneimmat joululaulut
ja nautitaan jouluglögit sen jälkeen
Mukavaa syksyä kaikille!

Mari Hilonen

Sosiaalikuraattori
Suomen Merimieskirkko Ry
mari.hilonen@merimieskirkko.fi
Suomi-Seura ry ja USP tiedottavat

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

USP:n istunnon pöytäkirja on lähetetty istuntoon osallistuneille (Sutinat 7/2010 - Suomi-

Seuran järjestötiedote)

Pöytäkirja ulkosuomalaisparlamentin toukokuisesta istunnosta on lähetetty jokaiselle istuntoon osallistuneelle edustajalle ja hänen
yhteisölleen. Jos osallistuva yhteisö ja edustaja ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteen,
pöytäkirja on lähetetty sähköisesti. Mikäli
sähköpostiosoitetta ei ole, pöytäkirja on lähetetty postitse.
Pöytäkirja kokonaisuudessaan on luettavissa
myös ulkosuomalaisparlamentin Internet-sivulla
www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=751.
Ulkosuomalaisparlamentin päätöslauselmat
käännetään kesän aikana ruotsiksi ja englanniksi. Ne painetaan syksyn alussa, ja sen jälkeen ne luovutetaan pääministeri Mari Kiviniemelle, joka lähettää päätöslauselmat lausuntokierrokselle valtionhallintoon. Ulkosuomalaisparlamentti pyytää myös samalla lausuntoja muilta päätöslauselmia koskevilta tahoilta. Nämä lausunnot muodostavat sihteeristön ja puhemiehistön työn perustan.
Päätöslauselmat ovat myös luettavissa ulkosuomalaisparlamentin Internet-sivulla
www.usp.fi/toiminta/index2.php?sivu=749
Suomi-koulujen opettajat kokoontuivat koulutuspäiville (Sutinat 8/2010 - Suomi-Seuran

järjestötiedote)

Suomi-koulujen opettajat kokoontuivat koulutuspäivilleen Helsingissä 4. - 6. elokuuta.
Opetushallituksen yhdessä Suomi-Seura ry:n
kanssa järjestämään koulutukseen osallistui
noin 80 opettajaa yli 40 koulusta 18 maasta.
Päivien teema oli Suomen kuva ja sana.
Sanan ja lukemisen päivänä 4.8. pidettiin
asiantuntijaluentoja aiheista Lukemaan oppimisen tukeminen, Pelit ja leikit kielen oppimisen apuna, Kielitaidon kartoittamisesta ja
sen kehittymisen seurannasta ja Mitä fraasit
kertovat suomalaisuudesta? Opetushallituksen johtaja Jorma Kauppinen puhui koulutuksen tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi
opettajat tutustuivat Tammi-kustantamon
oppikirjauutuuksiin.
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Kuvan päivänä 5.8. opettajat kokoontuivat
Ateneumin taidemuseossa, missä luennoitiin
aiheista Taide kuvien kautta: Kalevalan Ainot
ja Kullervot, Kuvataiteen käyttö opetuksessa
ja Kuvan kielentäminen. Lisäksi opettajat tutustuivat Ateneumin kokoelmiin museon oppaiden kanssa.
Iltapäivällä kuultiin Suomi-koulujen opettajien tuki ry:n ajankohtaiset kuulumiset ja pidettiin yhdistyksen vuosikokous.
Suomi-koulun omana päivänä 6.8. puhuttiin
Juhani Ahon juhlavuodesta, Suomi-koulujen
pyörittämisestä, median käytöstä toiminnassa, koulussa jaksamisesta sekä Suomesta tulevien ja Suomeen palaavien oppivelvollisuudesta ja opintojen jatkamisesta. Päivien
päätteeksi Suomi-Seura ry ja Kotiperuskoulu
kertoivat ajankohtaisia kuulumisia.
Suomi-kouluja toimii maailmalla noin 150 yli
30 maassa, ja niissä opiskelee noin 3 500
lasta ja nuorta. www.suomikoulut.fi
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiviä
syksyllä (Sutinat 8/2010 - Suomi-Seuran jär-

jestötiedote)

Syksyllä 2010 järjestetään Suomi-koulujen
opettajille koulutusta kolmessa maassa:
Isossa-Britanniassa, Kreikassa ja Sveitsissä.
Ison-Britannian koulutuspäivät järjestetään
tuttuun tapaan Lontoossa 4.–5.9.2010.
Sveitsin koulutuspäivät ovat perinteisesti
kiertäneet eri paikkakunnilla, ja tänä vuonna
vuorossa on Basel 6.–7.11.2010.
Kreikan koulutuspäivät pidetään Rethimnonissa 13.–14.11.2010, ja niihin osallistuu
Suomi-koulujen opettajia Kreikasta ja Kyprokselta.
Helena Petäistö on Vuoden ulkosuomalainen
2010 (Sutinat 9/2010 - Suomi-Seuran järjes-

tötiedote)

Suomi-Seura ry on valinnut toimittaja-kirjailija Helena Petäistön Vuoden ulkosuomalaiseksi 2010. Seura palkitsee Helena Petäistön
merkittävän uran tehneenä ulkosuomalaisena, joka on työnsä kautta tehnyt Suomea
tunnetuksi asuinmaassaan ja EU:ssa sekä
asuinmaataan tunnetuksi Suomessa. EU:ssa
Petäistö on hyvin arvostettu toimittaja, jolle
ovet avautuvat helposti ylimmälläkin tasolla.
Vuoden ulkosuomalainen -tunnustus luovutettiin Helena Petäistölle perjantaina 3. syyskuuta Helsingissä. Tunnustuksen luovutti
Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja Ville Itälä.
Helena Petäistö on tullut tunnetuksi MTV3:n
Ranskan-kirjeenvaihtajana. Petäistö on valmistunut ekonomiksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Hän on työskennellyt MTV3:n
ulkomaantoimittajana 1983-1990 ja MTV3:n
Pariisin-kirjeenvaihtajana vuodesta 1990.
Ranskan kieltä ja kulttuuria Petäistö opiskeli
heti ekonomiksi valmistuttuaan Pariisissa.
Siellä Petäistö työskenteli aluksi pankissa,
mutta pian hän alkoi tehdä uutisjuttuja Suomeen ja hänestä tuli toimittaja. Jo vuonna
1989 Petäistö meni toimittajille tarkoitetulle
EU-kurssille, ja hän aloitti suhteiden solmimiseen eurooppalaisiin kärkipoliitikkoihin etuajassa.
Petäistö julkaisi teoksen Ranskalaiset korot
vuonna 1995 ja vuodesta 1999 lähtien kuusi
suosittua Aamiainen Cocon kanssa –matka-
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opasta, jotka esittelevät Euroopan kaupunkeja. Vuonna 2008 ilmestynyt Tee teematka!
palkittiin Vuoden matkakirjakirja -kilpailussa
kunniamaininnalla. Kirja sai myös Lauri Jäntin säätiön kunniamaininnan 2009. Ranskan
presidentti Jacques Chirac myönsi Helena
Petäistölle Ranskan kunnialegioonan ritariluokan kunniamerkin vuonna 2005.
Vuoden ulkosuomalaiseksi on vuodesta 1993
lähtien valittu ulkomailla asuva suomalainen
tai suomalaisen siirtolaisen jälkeläinen, joka
on menestynyt erityisen hyvin omalla alallaan, vaalinut suomalaista kulttuuriperintöä
ja mahdollisesti myös edistänyt Suomen ja
uuden kotimaansa välistä kulttuurivaihtoa,
kauppaa tai muuta yhteistyötä. Valinta voi
kohdistua myös ulkosuomalaiseen yhteisönsä edustajana tai ulkosuomalaisyhteisöön.
Aiemmat Vuoden ulkosuomalaiset ovat olleet
FinnFest USA -tapahtuman perustaja Robert
Selvala, järjestöaktiivi Arvi Tervalampi, kääntäjä-kirjailija Mirja Bolgár, ruotsinsuomalainen sopraano Karita Mattila (Ilta-Sanomien
kanssa järjestetyssä äänestyksessä), jalkapalloilija Jari Litmanen, amerikansuomalainen Vieno Williams suuren siirtolaisuusaallon
edustajana, Formula1 -kuljettaja Mika Häkkinen (Ilta-Sanomien kanssa järjestetyssä äänestyksessä), Linux-käyttöjärjestelmän luoja
Linus Torvalds, oopperalaulaja Matti Salminen, Euroopan oikeusasiamies Jacob Söderman, säveltäjä Kaija Saariaho, toimittaja
Erkki Toivanen, kapellimestari-säveltäjä EsaPekka Salonen, jääkiekkoilija Saku Koivu,
amerikansuomalainen kääntäjä Richard Impola, professori Bengt Holmström ja lähetyslääkäri Leena Pasanen.
Suomi Sydämessä
Tervetuloa Turkuun ”Suomi Sydämessä” –tapahtumaan heinäkuussa 2011
Siirtolaisuusinstituutti järjestää Turussa 1.4.7.2011 suuren ulkosuomalaisjuhlan ”Suomi
Sydämessä”. Tilaisuus on tarkoitettu ulkomailla asuville suomalaisille ja heidän jälkeläisilleen. Suomestahan on muuttanut lähihistorian aikana noin 1.3 miljoonaa henkeä,
joista noin miljoona on jäänyt ulkomaille pysyvästi.
”Suomi Sydämessä” -juhlien aikana pidetään
esitelmiä, näytellään, tanssitaan ja urheillaan. Samoin eri viranomaisilla ja järjestöillä
on omat informaatiotiskinsä, joilla he palvelevat ulkosuomalaisia. Alueellisissa työryhmissä keskitytään eri maissa ja mantereilla
asuvien ulkosuomalaisten erityiskysymyksiin.
Järjestäjät toivottavat tervetulleiksi mahdollisimman paljon ulkosuomalaisia kulttuurin ja
urheilun edustajia sekä ryhmiä. Kaikille halukkaille esiintyjille ja esiintyjäryhmille on
tarkoitus saada esiintymisfoorumi. Tilaisuuden pääkielet ovat suomi ja englanti.
Juhlat järjestetään Turun keskustassa kolmessa paikassa: Siirtolaisuusinstituutissa,
VPK:n talolla sekä merimuseo Forum Marinumissa. Tilaisuus aloitetaan juhlavalla
marssilla kauppatorilta Tuomiokirkko-aukiolle. Siellä järjestettävässä juhlatilaisuudessa
puhuu mm. Suomen uusi arkkipiispa.
Ulkosuomalaisjuhlien aikaan Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki, joten oheista-

pahtumia on vierailijoille muutenkin yllin kyllin.
Siirtolaisuusinstituutti on vuonna 1974 perustettu tutkimus- ja dokumentaatiolaitos.
Se on ainoa laatuaan Suomessa. Instituutilla
on laaja kirjasto, arkisto ja siirtolaisrekisteri,
jotka palvelevat käyttäjiä myös netin kautta.
Instituutin rahoituksesta vastaavat opetusministeriö ja Turun kaupunki.
Suomi Sydämessä” -tilaisuudesta löytyy lisätietoa
Siirtolaisuusinstituutin
kotisivuilta
www.siirtolaisuusinstituutti.fi/usj/
Päivä ulkosuomalaisen elämästä
Sarjassa seuraamme yhden päivän tapahtumia ja ajatuksia Kreikassa asuvan suomalaisen elämässä.
Omasta päivästään kertoo tällä kertaa Outi
Holopainen. Hän toimii omien töidensä ohella seuramme varapuheenjohtajana sekä
Suomi-koulun opettajana.

Outi Holopainen

Herään aamulla
kello kuusi pakokauhun tunteeseen: Mikäs
päivä tänään on? Minkälainen päiväohjelma
minulla on tänään? Luojan kiitos! Ensimmäinen yksityistunti on vasta kello kymmenen...ei hätää. Saat nukkua vielä parisen
tuntia. Vitkuttelen sängyssäni nukkuen koiranunta ja vilkuillen ärsyttävää digitaalikelloa
joka puolen tunnin välein. Ei tässä ole mitään mieltä. Nouse ylös ja syö aamiaista,
niin johan tokenet. Kunnon aamiainen saa
sinut aina reilaan: Siruunamehua, maitoa ja
kaurahiutaleita ja reilu kupillinen kahvia.
Yksityistunnilla
Oppilaani ja minä olemme suomen kielen
syövereissä. Voiko olla mitään mielenkiintoisempaa ja haastavampaa? Ei ainakaan meidän mielestämme. Keskustelemme, kuuntelemme, luemme tekstejä ja pohdimme kielen
rakenteita ja sanoja. Voi hyvänen aika tämän objektin käytön kanssa, puhumattakaan
sijamuodoista ja verbien rektioista!!! Puolentoistatunnin oppitunti menee kuin siivillä.
Sitten seuraa toinen. Pää alkaa olla jo pyörällä.
Lounaan jälkeen
olen jo matkalla työtapaamiseen Thessalonikin keskikaupungilla. Bussimatka kestää aikansa, ja tänäänkin on aikamoinen ruuhka.
Joka puolelta kuuluu autojen tööttäystä. Katselen bussista, kuinka joku kärsimätön kreikkalainen ohittaa liikennesääntöjen vastaisesti
edessään hänen mielestään liian hitaasti ajavan auton, sen kuljettajaa nimitellen ja heiluttaen raivokkaasti käsiään.
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Iltapäivällä
haistellaan parfyymejä, kokeillaan huulipunia, luomivärejä ja erilaisia voiteita. Kreikassakin toimii ruotsalainen kosmetiikkafirma
Oriflame. Sponsorina tehtäväni on informoida uutta tulokasta mahdollisimman tarkasti,
panematta silti hänen päätään pyörälle liiallisilla yksityiskohdilla. Sitten istumme yhdessä
seuraamaan uusille jäsenille tarkoitettua n.
tunnin mittaista seminaaria.
Riennän
kotiin syömään. Luen aamulla tarkistamatta
jättämäni sähköpostin purtavan lomassa.
Ohoh! Siellähän on käännöskin odottamassa.
No, se on tehtävä huomen aamulla, sillä nyt
on valmistettava suomen kielen ryhmäoppitunti ja jouduttava sinne.
Iltapäivän oppitunti
on ensimmäinen kesän jälkeen. On kiva nähdä oppilaitani pitkästä aikaa. Minulla on ollut
heitä todella ikävä. Kerrotaan kuulumisia, ja
sitten testaan, mitä viime kevään oppitunneista on jäänyt mieleen. Oppilasryhmäni
Comenius-projektin kautta järjestetty oppilasvaihtoviikko lähestyy, ja on osattava yhtä
sun toista sanottavaa suomen kielellä, jotta
tehtäisiin vaikutus suomalaisiin.
Raahaudun
kotiin, jossa tapaan mieheni ja tyttäreni syömässä jokseenkin myöhäistä päivällistä. Minäkin istun ruokapöytään. Vaihdamme kuulumiset ja keskustelemme tämän päivän työtilanteesta ja yleensäkin tämän päivän menosta. Suomessa, ollessani vielä lapsuuden
kodissani, oli perheelläni aina tapana
kokoontua yhteiselle päivälliselle. Täällä se
onnistuu aika harvoin, koska meillä jokaisella
on eri työajat ja vaihteleva työohjelma.
Ihanaa, kun syömme tänään yhdessä.
Iltasella
istun tietokoneen ääreen ja alan naputtaa:
Joillekin yksityisoppilaille pitää tehdä lisätehtäviä, joillekin testejä. Viimeistelen Suomikoulun viime vuoden oppilasryhmieni toimintakertomukset ja aloitan ensi vuoden OPSien
laatimisen. Niin, Thessalonikin vuodesta
1994 vuonna perustetun Suomi-koulun ovet
avataan jälleen kerran tänä syksynä.
Myöhemmin illalla
liihottelen tanssikoulun lattialla valssin askeleita tapaillen. Sitten rytmi vaihtuu cha
cha:n, ja lopuksi olemme mielessämme Kuuban kaduilla tanssimassa salsaa yhä nopeammin ja nopeammin pyörtein. Vastikään
aloittamani tanssiharrastus auttaa minua arjen yli antaen minulle iloa ja voimaa. Ihan
kuin minusta olisi tullut toinen ihminen sen
myötä.
Puoliyön maissa
aivot pyörivät jo tyhjää. Yritän rentoutua
kuuntelemalla musiikkia youtube:sta ja tsekkaamalla ”naamakirjan” viimeiset kuulumiset. Jään suustani kiinni jonkun ystäväni
kanssa netissä.
Yö on jo pitkällä
ja makaan sängyssäni yrittäen sinnikkäästi
saada unen päästä kiinni. Ajatuksieni virta ei
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anna minulle rauhaa. Toimin ilmiselvästi ylikierroksilla hektisen ja tapahtumarikkaan
päivän jälkeen. Yritän laskea lampaita, ja sitten yhtäkkiä muistankin fysioterapeuttiystäväni minulle suositteleman rentoutusohjelman. Keskityn siihen, ja kaikeksi onnekseni
Morfeas saa kuin saakin minut mukaansa.
Uutiskatsaus
POLITIIKKA
HS-gallup: Kolme kokenutta vahvoilla seuraavaksi presidentiksi

(Helsingin Sanomat 13.7.2010)

Kokenut miespoliitikko on vahvoilla Suomen
seuraavaksi presidentiksi, selviää Helsingin
Sanomien Suomen Gallupilla teettämästä kyselystä. Kyselyssä tiedusteltiin vastaajien
suosikkeja kolmen suurimman puolueen presidenttiehdokkaiksi. Uusi presidentti valitaan
alkuvuodesta 2012.
Keskustan ykkösnimeksi nousi EU:n talouskomissaarina kansainvälistä mainetta niittävä Olli Rehn. Rehn päihitti kyselyssä selvästi
istuvan pääministerin Mari Kiviniemen ja entisen pääministerin Anneli Jäätteenmäen.
Demareista pidetyin oli entinen puheenjohtaja ja ministeri Eero Heinäluoma, joka on jo
antanut merkkejä siitä, että ehdokkuus ei
olisi ainakaan vastenmielinen ajatus.
Sdp:n isot nimet Paavo Lipponen ja Erkki
Tuomioja ovat jo tehneet selväksi, etteivät
he ole käytettävissä.
Sauli Niinistö nousi selvästi suosituimmaksi
kokoomuksen ehdokkaaksi.
Niinistö ilmoittaa lähtemisestään ehdolle vasta vajaata vuotta ennen vaaleja.
Oikeustieteilijät tyrmäävät kerjäämisen kieltämisen (Helsingin Sanomat 11.7.2010)
Sisäministeriön työryhmän ehdotus kerjäämisen kieltämisestä sisältää oikeustieteilijöiden mielestä lukuisia oikeudellisia ongelmia.
Niistä merkittävin on, että tosiasiassa laki
syrjisi romaneita.
"Kyse olisi etnisen alkuperän perusteella tehtävästä profiloinnista, joka rikkoo Euroopan
ihmisoikeussopimusta ja Suomen perustuslakia", sanoo Euroopan yliopistoinstituutin
kansainvälisen oikeuden professori ja YK:n
ihmisoikeusraportoija Martin Scheinin.
Hänen mielestään työryhmän mietinnöstä
paistaa läpi ajatus, että suomalainen voisi
edelleen kerjätä rahaa bussilippuun, mutta
ulkomaisten romanien kerjääminen kriminalisoitaisiin.
Perustuslain mukaan kaikki ovat lain edessä
yhdenvertaisia. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa syrjinnän kielto on ehdoton.
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on torjunut lainvalvonnan, jossa ihmiset on asetettu
eriarvoiseen asemaan esimerkiksi etnisen alkuperän perusteella.
"Romanien köyhyyteen ja järjestelmällistä
syrjintää koskeviin ihmisoikeusongelmiin pitäisi miettiä muita keinoja kuin kerjäämisen
kieltäminen", sanoo Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.
Huhtikuun eduskuntavaalien lähestyessä poliitikot ovat rientäneet ottamaan kantaa

maahanmuuttajia ja kerjäämisen kieltämistä
koskevaan keskusteluun.
Kesäkuun lopussa eduskunnan perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Kimmo Sasi
(kok) sanoi Yleisradion haastattelussa, että
kerjäämisen kieltävä laki on mahdollista säätää tavallisen lakina.
Kielto ei siis Sasin mielestä rikkoisi perustuslakia.
Tosin hallituksen esitystä ei ole tehty, joten
muutettavista lakipykälistä ei ole tietoa. Se
ei silti estänyt Sasia puolustamasta riitaisaa
väliraporttia, joka on kirjoitettu kovalla kiireellä kuukaudessa.
"On asiatonta, että perustuslakivaliokunnan
puheenjohtaja ryhtyy ottamaan kantaa näin
varhaisessa vaiheessa. Sasi ole perustuslakivaliokunta, vaan ainoastaan sen puheenjohtaja", Ojanen sanoo.
Sekä Ojasen että Scheininin mukaan laki olisi
vastoin perustuslakia ja Euroopan ihmisoikeussopimusta, jos hallituksen esitys ylipäätään kirjoitetaan työryhmän väliraportin perusteella.
"Kauniisti sanottuna hän [Sasi] on ottanut
aikamoisen varaslähdön, koska mitään lakiehdotusta ei ole nähty. Työryhmäkin toteaa,
että kerjäämisen kieltämisellä olisi kytkentöjä perus- ja ihmisoikeuksiin. Ennen kuin perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ottaa
asiaan kantaa, hänen pitäisi odottaa lakitekstin valmistumista", Scheinin sanoo.
EUROOPAN UNIONI

(europa.eu.int)

EU hylkäämässä 80 prosenttia terveysvaikutteisista elintarvikkeista

(Mediuutiset 13.7.2010)

Euroopan Unionin elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA vetää tiukkaa linjaa terveysvaikutteisuudella myytävien elintarvikkeiden markkinoinnista. Virasto on hylännyt
noin 80 prosenttia hakemuksista ja alan yritykset ovat tiukasta linjasta käärmeissään.
Kyseessä ovat kohtalaisen suuret rahat.
Maatalouden tutkimuskeskuksen mukaan
terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinat pelkästään Suomessa ovat noin 70-80
miljoonaa euroa ja maailmanlaajuisesti puhutaan noin 10 miljardista eurosta.
Vuonna 2006 käyttöönotettu EU:n ruokalainsäädäntö asettaa tarkat rajat sille, mitä saa
kutsua terveysvaikutteiseksi elintarvikkeeksi
ja käytännössä EFSA vaatii ruuan terveysvaikutusten tieteellistä testaamista. Tuotteen ja
terveysvaikutuksen välisen yhteyden täytyy
olla selvä.
Tiukka säädös koskee mainostekstien ja
pienten printtien lisäksi tuotteiden nimeä.
Jos tuotteen nimestä saa mielikuvan terveysvaikutuksista, tuote lasketaan mukaan
terveysvaikutteisena myytäviin tuotteisiin.
BBC News -uutispalvelun mukaan EFSA onkin ottanut markkinoinnin säätelyssä varsin
tiukan linjan. Virasto tiivisti tehdyt 44 000
hakemusta 4 637 väitteeseen ja on nyt tutkinut näistä noin 900. Tutkituista väitteistä 80
prosenttia on hylätty.
Hylättyjä väitteitä ovat esimerkiksi vihreän
teen terveysvaikutukset verenpaineen ja kolesterolin alentamisessa, sekä luiden, hampaiden ja näön parantamisessa.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Suomalaisia varmaan kiinnostaa se, että ainakin osa probioottisista bakteereista sai hylätyn leiman, sillä yritykset eivät onnistuneet
todistamaan niiden merkitystä immuunijärjestelmälle. Esimerkiksi Actimel ja Activia –
tuotteiden valmistaja Danone on vetänyt hakemuksensa pois käsittelystä jo kahdesti.
BBC:n mukaan alan yritykset ovat päätöksistä tietenkin käärmeissään. Terveysvaikutteisuus on tehokas markkinointikeino. Yritysten
mukaan EU:n vaatimukset ovat kuitenkin
kohtuuttomia, sillä elintarvikkeilta vaaditaan
lähes samaa näyttöä kuin lääkkeiltä. Yritykset myös pelkäävät EU:n ulkopuolisten kauppojen hyötyvän rajoituksista.
Käytännössä terveysvaikutteisia tuotteita,
joiden vaikutuksia ei ole todistettu, on
myynnissä jonkin aikaa. EU-komission täytyy
ensin hyväksyä EFSA:n suositukset ja sen
jälkeen yrityksillä on vielä kuusi kuukautta
aikaa muuttaa tuotteidensa etiketit.
Suomi on EU:n kymmenenneksi varakkain

(Taloussanomat 21.6.2010)

Suomi on bruttokansantuotteella mitattuna
Euroopan unionin kymmeneksi varakkain
maa. Se selviää EU:n tilastokeskuksen Eurostatin maanantaina julkistamista tilastoista.
Suomen ostovoimaan suhteuttu bruttokansantuote henkilöä kohden oli viime vuonna
kymmenen prosenttia EU:n keskiarvoa suurempi.
Listan ylivoimainen ykkönen oli Luxemburg,
jonka henkeä kohden laskettu bruttokansantuote ylitti unionin jäsenmaiden keskiarvon
168:lla prosentilla.
Listan häntäpäässä olivat Latvia, Romania ja
Bulgaria.
TALOUSUUTISET
Asiakas tekee työt – 12 000 myyjältä meni
homma (Helsingin Sanomat 14.7.2010)
Kyllä kauppojen ja pankkien kelpaa – asiakkaat tekevät ilmaiseksi ja nurisematta osan
niiden työstä. Asiakkaiden tekemän työn ansiosta kauppa pärjää ilman 12 000 kokoaikaisen työntekijän panosta. Tutkimuksen
mukaan ilman asiakkaiden tekemää työtä
kaupan alan tuottavuus ei olisi parantanut
lainkaan viimeisten vuosikymmenten aikana.
Kahvilassa tilaat kahvin tiskiltä ja kiikutat sen
pöytään. Matkalla kauppaan leimaat bussilipun itse. Kaupassa tapaat myyjän vasta kassalla ja Visa-laskun maksat itse naputellen
kotikoneelta.
Kaupan alan tuottavuuden paraneminen johtuu pääasiassa siitä, että työtä on siirretty
asiakkaille, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Olli Savela.
– Tuottavuutta on tarkasteltu lähinnä yritysten näkökulmasta. Joillakin aloilla on havaittavissa, että on ikään kuin siirretty työtä
asiakkaiden tehtäväksi, Savela sanoo Taloussanomille.
Savela perustaa väitteensä siihen, että samaa tahtia kaupanalan tuottavuuden kohentuessa kauppareissuihin asiakkaalta kuluva
aika on pidentynyt.
Kaupanalan tuottavuus koheni 80-luvun lopusta 2000-luvulle noin kolme prosenttia
vuodessa. Samalla kauppareissut ovat veny-
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neet: 1980-luvun lopusta 2000-luvun alkuun
kaupassa käytetty aika kasvoi viidellä minuutilla per päivä. Se tarkoittaa kaikilta suomalaisilta yhteensä 160 miljoonaa tuntia enemmän kaupassa vietettyä aikaa vuodessa.
– Virallisissa tilastoissa tuottavuuteen lasketaan vain henkilökunnan työtunnit. Mutta jos
otetaan mukaan asiakkaiden käyttämät tunnit, tuottavuus ei juuri parantunut, Savela
sanoo.
– Vaikka on tehty myös asioita toiminnan rationalisoinniksi esimerkiksi logistiikassa, yksi
tekijä tuottavuuden paranemisessa on se,
että asiakas tekee työt.
Liikennepalveluissa tuottavuutta parantaisi
siis se, että asiakas tarttuisi itse bussin tai
taksin rattiin.
Ihmisten ajankäytöstä kertoviin tietoihin on
tulossa tänä vuonna päivitystä. Savela uskoo
kauppareissujen pidentyneen yhä. Marketit
ovat suurentuneet entisestään super- ja hyperkokoihin parantaen kaupan tehokkuutta.
Kauppaan matkustaminen kuitenkin vie
asiakkaalta kauemmin.
Itsepalvelun lisääntyminen ei koske vain
kauppaa. Etenkin nuorten jo itsestäänselvyytenä pitämällä itsepalvelulla pyörivät monet
kahvilat ja ravintolat.
Yhdessä Helsingin keskustan perinteikkäimmistä kahviloista, Cafe Aallossa, joudutaan
muistuttamaan kyltillä pöytiintarjoilusta. Itsepalvelu tulee ihmisille jo niin luonnostaan.
– En tarkoita, että asiakkaat kokisivat tätä
kehitystä aina kielteisenä asiana. On toisaalta myös myönteistä, että voidaan valita itse
tavarat. Ei niin kuin ennen vanhaan, kun
pyydettiin tiskin takaa tuotteet myyjältä, Savela sanoo.
Suomalaiset näyttävät ottaneen innolla vastaan esimerkiksi laskujen maksamisen kotikoneeltaan.
Toisaalta niille, jotka eivät halua tai osaa
maksaa laskuja verkkopankissa, palvelun kaventuminen näkyy pitkänä jonotusaikana
pankissa.
Vapisevakätinen vanhus ei ehkä innolla kiikuta kahviaan itse pöytään.
– Luulisin, että kaikki eivät myöskään koe
asioimista hypermarketissa miellyttävänä. Ja
vanhuksia lähikauppa palvelisi varmaankin
paremmin. Tämä on osittain ikäpolvikysymys, Savela sanoo.
Työllisyyden kannalta palveluyhteiskunnan
muutos itsepalveluyhteiskunnaksi on huono
asia. Vuonna 2008 työtunteja oli kaupanalalla tarjolla 3,5 prosenttia vähemmän kuin 80luvun lopussa.
Tämä vastaa 12 000 täysipäiväisen kaupanalan työntekijän työpaikkaa. Työntekijöiden
määrä alalla on nimellisesti noussut, mutta
tämä selittyy niukasti tunteja tekevien osaaikaisten runsaalla käytöllä.
Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala
ei kuitenkaan allekirjoita väitettä, että tuottavuus olisi kasvanut palvelun kustannuksella.
– Varmaan joissakin kaupoissa on vähemmän työntekijöitä kuin ennen, mutta näin
pitkä ja vahva tehokkuuden kasvu ei voi selittyä pelkästään sillä, että joitakin asioita
asiakkaat tekevät itse, Pekkala sanoo.
Pekkala uskoo myös valikoimien kasvun lisänneen kauppareissuihin kuluvaa aikaa.

Savelan mukaan palvelujen niin sanottua
tuottavuutta ei välttämättä aina kannata parantaa.
Tuottavuus ei nimittäin aina tarkoita, että
sama laatu tuotetaan vähemmillä työtunneilla. Itse asiassa laatu voi vähentyä samaa
tahtia työtuntien mukana.
Etenkin julkiselta palvelulta on tapana vaatia
tehostamista. Palveluiden tuottavuuskäyrä
halutaan yhtä jyrkkään nousuun kuin teollisuuden.
– Eri alojen tuottavuuskehitystä ei pidä verrata keskenään. Teollisuudessa on erilainen
prosessi. Siellä tuottavuus voi kehittyä ihan
eri tavalla, kuin palveluammateissa.
Työttömyys väheni heinäkuussa

(Suomi.fi 25.8.2010)

Suomessa oli heinäkuun lopussa yhteensä
288.900 työtöntä työnhakijaa, työ- ja elinkeinoministeriö tiedottaa. Työttömien työnhakijoiden määrä laski heinäkuussa 1.200:lla
edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.
Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys
nousi edellisen vuoden heinäkuuhun verrattuna kaikissa muissa ammattiryhmissä paitsi
rakennus- ja kaivosalan työssä sekä maa- ja
metsätaloustyössä. Eniten työttömyys nousi
korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä,
teollisessa työssä sekä luokittelemattomassa
työssä.
Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja
elinkeinotoimistoihin
heinäkuun
aikana
28.200.
Helsinki putosi kalleimpien kaupunkien kärjestä (Taloussanomat 16.9.2010)
Helsinki on pudonnut kymmenen kalleimman
kaupungin kärjestä UBS-pankin vertailussa.
Helsinki sijoittui nyt 13:nneksi. Myös palkkavertailussa Helsingin sijoitus laski. Sen sijaan
ostovoima on pysynyt aika lailla ennallaan.
Muut pohjoismaiset pääkaupungit jäävät ostovoimassa Helsingin taakse.
Kallein kaupunki on viimevuotiseen tapaan
Oslo ja toiseksi kallein Zürich. Kolmanneksi
kalleimmaksi on tänä vuonna noussut Geneve, kun viime vuonna pronssia otti Kööpenhamina.
Helsingin ohi ovat hintatasossa kirineet Tukholma, Toronto, Montreal, Lontoo, Singapore ja Sydney.
Australian Sydney ja Uuden-Seelannin Auckland nousivat lähes 20 sijaa tänä vuonna,
koska maiden valuutat ovat kallistuneet selvästi Yhdysvaltain dollariin verrattuna. Myös
Kanadan dollari on vahvistunut reippaasti.
Halvimmat vertailun kaupungeista olivat
Mumbai, Manila ja Bukarest.
Palkkavertailussa Helsinki on pudonnut viime
vuodesta kuusi sijaa alaspäin 18:nneksi. Kovimmat palkat ovat Zürichissä, Kööpenhaminassa ja Genevessä. Oslossa palkat ovat neljänneksi parhaat.
Sveitsi on maailman kärkeä sekä netto- että
bruttopalkoissa, ja siellä palkkoja on alennettu melko vähän. Kööpenhaminassa taas
bruttopalkat ovat yhtä korkeat kuin Sveitsissä, mutta nettopalkat noin 30 prosenttia pienemmät.
Sydney kiri palkkavertailussa kuudenneksi
valuutan vahvistumisen vuoksi. Myös Tuk-
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holman kirimisen 8:nneksi ohi Helsingin voi
panna osin valuuttakurssin nousun piikkiin.
Ostovoimavertailussa Helsinki putosi sen sijaan vain yhden sijan 15:nneksi. Kaikkein
paras ostovoima oli Zürichissä, Sydneyssä ja
Miamissa. Euroopan kaupungeista Helsingin
ohi menivät Zürichin lisäksi Luxembourg,
Dublin, Geneve, Berliini ja Bryssel.
Kallein kaupunki Oslo oli ostovoimavertailussa vasta sijalla 26, vaikka palkat olivat neljänneksi parhaat. Myös muut pohjoismaiset
pääkaupungit jäivät viimevuotiseen tapaan
Helsingin taakse.
Suomi porskuttaa kilpailukykylistalla – Kreikka vajosi (Kauppalehti 9.9.2010)
Suomi pysyy sitkeästi kärkipäässä maailman
kilpailukykyisimpien maiden listalla. Kreikka
romahti viime vuodesta 12 pykälää, sijalle
83.
Maailman talousfoorumin WEF:n mukaan
Suomi on nyt sijalla seitsemän lähes 140
maata käsittävässä vertailussa. Viime vuoteen verrattuna Suomi on menettänyt sijoitustaan yhden pykälän.
WEF: mukaan maailman kilpailukykyisin maa
on Sveitsi. Toiseksi sijoittuu Ruotsi, joka paransi sijoitustaan viime vuoden neljänneltä
sijalta.
Euroopan maista Kreikka menetti eniten sijoitustaan viime vuoteen verrattuna.
Sijoitus WEF:n listalla kuvaa lähinnä saavutettua tasoa, mutta ei ennakoi tulevaa.
Suomi on parhaimmillaan sijoittunut WEF:n
vertailussa ykköseksi.
WEF:n pääpaikka sijaitsee Sveitsissä, jossa
toimii myös toinen kilpailukykyä arvioiva laitos IMD. Sen keväällä julkistamassa vertailussa Suomi romahti 10 sijaa.
Erkki Liikanen odottaa uutta Kreikkaa

(Taloussanomat 9.9.2010)

Suomen Pankin Erkki Liikanen sanoo, että
vaikka loppuvuonna Suomen talouden kasvuvauhti jäisikin nollaan, koko vuonna talouskasvu yltää kahteen prosenttiin. Pääjohtaja kommentoi myös Kreikan tilannetta ja
povaa vaikeaa urakkaa maalle.
Erkki Liikasen mukaan talouden näkymät
ovat kuitenkin edelleen epävarmat.
– Suomen talous on alkanut kasvaa, mutta
maailmantalouden elpyminen on epävarmaa.
Myös Yhdysvaltain talouden näkymät ovat
epävarmat ja tunnelma maassa on muuttunut, Yhdysvalloissa juuri vieraillut Liikanen
sanoi MTV3:n haastattelussa aamulla.
Hän huomautti, että työttömyys vaikuttaa
ratkaisevasti USA:n kotitalouksien tilanteeseen, sillä turvaverkot ovat esimerkiksi Suomeen verrattuna selvästi heikommat.
Epävarmoista näkymistä ja elpymisen heikkenemisestä huolimatta Liikanen ei pidä tuplataantumaa todennäköisenä vaihtoehtona.
– On mahdollista ja jopa todennäköistä, että
kun elvytystoimet loppuvat ja varastot on
täytetty, kasvuvauhti hidastuu jonkin verran.
Tuplataantumaa en pidä todennäköisenä
vaihtoehtona, Liikanen sanoi.
Suomen talous supistui viime vuonna dramaattiset kahdeksan prosenttia. Liikanen arvioi, että matala korkotaso auttoi Suomea
selviytymään taantuman läpi.
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Liikanen kommentoi myös Kreikan tilannetta.
Hänen mukaansa maa on tehnyt kaiken,
mistä on sovittu ja julkisen talouden tasapainottaminen on edennyt.
– Nyt rakennetaan uutta Kreikkaa ja luodaan
taloudelle uutta pohjaa, Liikanen sanoi ja
ennakoi urakasta vaikeaa.
Tässä on Suomen paras brändi

(Taloussanomat 14.9.2010)

Suomen paras tuotemerkki on valittu. Tänä
vuonna vahvimmaksi brändinrakentajaksi
nousi olutmerkki Karhu. Brändinsä ansiosta
Karhu on jopa talouden taantumassa ja hintasodan riehuessa onnistunut merkittävästi
kasvattamaan normaalihintaisten pakkausten myyntiä, palkinnon luovuttaja hehkuttaa.
– Liiton hallitus perusteli valintaa pitkäjänteisellä ja vastuullisella Karhu-tuotemerkin ympärille rakennetulla brändimarkkinoinnilla,
sanoo Mainostajien Liiton toimitusjohtaja
Ritva Hanski-Pitkäkoski.
Sinebrychoffin Karhu on johdonmukaisesti
panostanut brändiuskollisuuteen myös haastavina aikoina, kun monet muut olutmerkit
ovat kampanjoissaan painottaneet hintaa,
kiittelee Mainostajien Liitto.
Vuoden Brändinrakentaja -palkinto on uudistettu Mainostajien Liiton Vuoden Mainostaja
–tunnustus.
Tunnustus annetaan vuosittain yhdelle Mainostajien Liiton jäsenyritykselle, joka on ollut
markkinointiviestinnässään esimerkillinen.
Brändinrakentajan palkinto annettiin nyt kolmatta kertaa. Voiton ovat vieneet aiemmin
Oras ja maaliyhtiö Tikkurila.
Eduskunta myönsi kaksi ydinvoimalupaa

(Taloussanomat 1.7.2010)

Eduskunta on päättänyt myöntää ydinvoimalaluvat Fennovoimalle ja Teollisuuden Voimalle. Päätös oli ennakoitu.
Fennovoiman luvan puolesta äänesti 121 ja
vastaan 71 kansanedustajaa. Teollisuuden
Voiman luvan puolesta äänesti 120 edustajaa ja vastaan 72 edustajaa. Tyhjiä oli kaksi
ja poissa viisi edustajaa.
Lisäksi eduskunta äänesti Posiva-yhtiön hakemasta luvasta loppusijoittaa ydinjätettä
Eurajoen peruskallioon. Sen puolesta äänesti
159 edustajaa ja vastaan 35 edustajaa.
Ydinvoimaa on puolustettu ja vastustettu kiivaasti kevään aikana. Posivan luvan äänestyksen aikana lehtereiltä poistettiin kaksi
mielenosoittajaa.
Fennovoima on suunnitellut rakentavansa
noin 1 500–2 500 megawatin voimalansa
Pohjois-Suomeen Simon tai Pyhäjoen kuntiin. Päätös sijoituspaikasta tehdään alkuvuonna 2011.
Fennovoiman tutkii parhaillaan kolmea eri
reaktorivaihtoehtoa, ranskalaisen Arvean
EPR ja Kerena sekä japanilaisen Toshiban
ABWR-reaktoreita. Fennovoiman omistaa 34
prosenttisesti saksalainen E.ON. Loput yhtiöstä omistaa iso joukko suomalaisia suuryrityksiä kuten Rautaruukki ja Outokumpu.
Teollisuuden voima puolestaan aikoo rakentaa noin 4 600 megawatin reaktorinsa Olkiluotoon, mihin yhtiö rakennuttaa parhaillaa
kolmatta reaktoria.

Yhtiöllä on kiikarissa viisi erilaista reaktoria
Toshibalta, GE Hitachilta, Korea Hydro and
Nuclear Powerilta, Mitsubishilta ja Arevalta.
Teollisuuden voiman omistajia ovat Pohjolan
voima kautta suuret metsäyhtiöt. Myös valtio-omisteinen Fortum, joka haki myös omaa
ydinvoimalupaa, omistaa noin neljänneksen
TVO:sta.
Kauppalehti: Viron eurokolikoiden tuotanto
alaa Suomessa jo pian

(Helsingin Sanomat 14.7.2010)

Viron eurokolikoiden tuotanto käynnistyy
Suomessa ensi viikolla, kertoo Kauppalehti.
Rahapajan toimitusjohtaja Paul Gustafsson
kertoo, että yhtiö alkaa valmistaa kolikoita
Vantaalla ensi tiistaina.
Virolaismedia on jo aiemmin kertonut, että
Suomesta kuljetetaan Viroon noin 600 tonnia eurokolikoita. Rahapaja ei ole kertonut
sopimuksen arvoa.
Rahapajan valmistamia kolikoita on jo käytössä muun muassa Kreikassa ja Irlannissa.
EU-maat löivät lukkoon Viron kruunun eurokurssin tiistaina. Yhdellä eurolla saa noin
15,65 kruunua. Viro siirtyy euroon ensi vuoden alussa.
Finnair on Kiinan paras

(Taloussanomat 22.9.2010)
Finnair on valittu parhaaksi lentoyhtiöksi Kiinassa. Valinnan teki kiinalainen bisnes- ja
luksusmatkustajille suunnattu Voyage-lehti.
Voittajaa pääsivät valitsemaan sekä lehden
lukijat että erikseen koottu asiantuntijakomitea.
– Palkinto vahvistaa, että Finnair on erittäin
arvostettu lentoyhtiö Kiinassa, brändimme
tunnettuus on lisääntynyt maassa merkittävästi ja palvelumme on kilpailukykyistä Aasian kasvavilla markkinoilla, sanoo Finnairin
Kiinan myyntijohtaja Mikko Rautio tiedotteessa.
Finnairin strategiaan on viime vuosina kuulunut aseman vahvistaminen Aasian-markkinoilla. Yhtiö haluaa olla vahva tekijä varsinkin Euroopan ja Aasian välisessä liikenteessä.
– Finnairin potentiaaliset markkinat ovat Aasiassa 600 kertaa suuremmat kuin Suomen
markkinat ja luksuskuluttajia on Kiinassa jo
nyt 100 miljoonaa, Rautio laskee.
Valinnan tehnyttä Voyage-lehteä myydään
hieman alle 600 000 numeroa kuukaudessa.
Lisäksi lehti ilmestyy osin myös verkkolehtenä. Finnairin mukaan lehden lukijakunta
koostuu suurimmaksi osaksi Kiinan eliitistä.
Finnair lentää päivittäin Pekingistä, Shanghaista ja Hongkongista yli 50 Euroopan kohteeseen Helsingin kautta.
KOULUTUS ja KULTTUURI
Koululaisten yksityisopetus muuttui bisnekseksi (Helsingin Sanomat 7.9.2010)
Pääkaupunkiseudun koululaisille tarjotaan
yksityisopetusta, jota toteuttavat kaupallinen
yritys ja sen palkkaamat opettajat. TutorHouse tarjoaa palveluja tukiopetusta tarvitseville koululaisille ja lisäopetusta sellaisille
koululaisille, jotka haluavat edetä opinnois-
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saan muita paremmin ja pidemmälle. Yksityisopetusta tarjotaan niin alakouluikäisille
seitsenvuotiaille kuin lukiolaisillekin.
Vanhempien kustantama opetus maksaa esimerkiksi kolmen tunnin kokonaisuutena 120
euroa. Opetuspaketteja on useita, ja lisäoppia voi ottaa myös vaikka koko lukuvuoden
joka ilta. Tarjolla on myös miniluokkaopintoja niitä haluaville.
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla alkanut
toiminta halutaan laajentaa myös muualle
maahan.
Koulutusta myyvän TutorHousen toimitusjohtaja Pekka Impiö sanoo, että yksityispalvelu ei kilpaile julkisen opetuksen kanssa,
vaan täydentää sitä.
Valtiosihteeri Heljä Misukka (kok) opetusministeriöstä toteaa, että vanhemmat ovat
kautta aikojen hankkineet lapsilleen lisäopetusta ja myös itse opettaneet lapsiaan. Hän
toivoo, että tämä perinne jatkuu eivätkä
vanhemmat kokonaan ulkoista lapsiensa
opettamista yritysmaailmalle.
OECD-raportti: Suomalaisnuoret ikätovereitaan enemmän koulutuksessa (Opetus- ja

kulttuuriministeriön tiedote 7.9.2010)

OECD julkisti tiistaina koulutusjärjestelmiä
vertailevan vuosijulkaisunsa Education at a
Glance (EAG). Julkaisu kertoo OECD:n jäsenmaiden koulutuksen tilasta ja kehityksestä
pääosin vuodelta 2008, mutta mukana on
runsaasti kehitystrendejä kuvaavaa tietoa
kymmenen vuoden ajalta.
Vuonna 2008 yhteensä 43 prosenttia 20-29vuotiaista suomalaisista oli tutkintoon johtavassa koulutuksessa. OECD:n keskiarvo oli
25 prosenttia. Sen sijaan 15-19 -vuotiaissa
suomalaiset nuoret eivät ole OECD-maiden
kärjessä, vaikka melkein 90 prosenttia ikäluokasta oli koulutuksessa. Puolassa, Belgiassa ja Sloveniassa yli 90 prosenttia 15-19 –
vuotiaista oli koulutuksessa.
Vuosina 1995-2008 koulutukseen osallistuminen 15-19 -vuotiaiden ikäluokassa on kasvanut OECD-maissa ja Turkissa, Meksikossa
ja itäisen Euroopan maissa. Suomessa kasvua oli vuodesta 1995 vuoteen 2008 kuusi
prosenttiyksikköä. Sen sijaan koulutukseen
osallistuminen ikäryhmässä 20-29 -v uotiaat
kasvoi Suomessa merkittävästi vuosina
1995-2005 - yhteensä 28 prosentista 43 prosenttiin. Sen jälkeen osallistuneiden osuus
on pysynyt samana. Lukuun vaikuttaa ennen
kaikkea
ammattikorkeakoulukoulutuksen
kasvu.
Suomessa alle 20-vuotiaat ovat muita maita
harvemmin korkeakouluissa. Kun Etelä-Koreassa 2/3 18-vuotiaista on korkeakoulussa,
vastaava osuus Suomessa on vain yksi prosentti. Suomalaisista 19-vuotiaistakin vain 20
prosenttia on korkeakoulussa, kun Etelä-Koreassa 77 ja Yhdysvalloissa 52 prosenttia
19-vuotiaista
on
korkea-asteen
koulutuksessa.
Saksassa
ja
muissa
Pohjoismaissa siirtyminen korkea-asteen
koulutukseen on vielä hitaampaa kuin
Suomessa.
Puolet suomalaisista korkeakouluopiskelijoista valmistuu alle 27-vuotiaina, kun OECD:ssä
vastaavasti valmistutaan 25-vuotiaina. Vain
Ruotsissa ja Islannissa valmistuneet ovat
mediaani-iältään vanhempia kuin Suomessa.
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Vanhin viidennes Suomessa valmistuneista
on jo yli 33-vuotiaita eli melkein kymmenen
vuotta vanhempia kuin britit. Ruotsin ja Islannin lisäksi Uudessa-Seelannissa on valmistuneiden joukossa merkittävässä määrin
vanhempiakin opiskelijoita. Näissä maissa
vanhimpaan viidennekseen kuuluvat valmistuneet ovat yli 35-vuotiaita, Islannissa 39vuotiaita tai vanhempia.
Koulutus hyödyttää yksilöä ja yhteiskuntaa
Raportissa on esitelty koulutuksen laskennallisia hyötyjä yksilön sekä yhteiskunnan kannalta. Yhteiskunnalle toisen asteen koulutuksesta koituva hyöty oli Suomessa 13 100 euroa (miehet) ja 9 800 euroa (naiset) yhtä
tutkinnonsuorittajaa kohden. OECD:n vastaavat keskiarvot ovat 28 200 euroa ja 22
800 euroa.
Korkeakoulutuksesta suomalainen yhteiskunta hyötyy OECD:n keskimääräistä enemmän
eli 84 400 euroa (miehet), kun OECD:n vastaava summa on 67 800 euroa. Naisten korkeakoulutuksessa Suomi (32 700 euroa) jää
OECD:n keskiarvon 41 200 euroa alle.
Maiden välillä on eroja. Saksassa korkeakoulutettu mies tuottaa yhteiskunnalle laskennallista hyötyä 140 700 euroa. Portugalissa
ja Turkissa naisen korkeakoulukoulutus on
yhteiskunnalle tuottoisampaa kuin miehen
koulutus.
Koulutuksen yhteiskunnallisia hyötyjä laskettaessa yhteiskunnan menoihin lasketaan
koulutuksen aikaiset verotulon menetykset
ja sosiaaliset tuet sekä koulutuksen julkiset
menot. Tuloihin lasketaan korkeammista ansioista johtuvat verotulot ja säästöt sosiaalisten tukien määrissä.
Suomalaisessa peruskoulussa keskimääräistä
pienemmätluokkakoot
Opettajien opetusvelvollisuus on Suomessa
OECD-maiden pienimpiä. Vain Kreikassa ja
Puolassa opettajien opetusvelvollisuus on
pienempi. Kun Yhdysvalloissa ja Meksikossa
perusopetuksen yläluokkien opettaja opettaa
vuodessa yli 1 000 tuntia, niin Kreikassa,
Puolassa ja Suomessa tuntien määrä oli alle
600 tuntia (2008).
Opettajien palkat kehittyivät Suomessa vuosina 1996-2008 kansainvälisesti ottaen hyvin. Vain Unkarissa ja Virossa opettajien
palkkakehitys oli vielä edullisempi.
Suomalaisen perusopetuksen alaluokilla keskimääräinen luokkakoko, 19,8 oppilasta, on
OECD-maiden keskimäärää (21,6), pienempi. Peruskoulun ylempien luokkien keskimääräinen luokkakoko on vielä selvemmin
OECD:n keskimääräistä pienempi, Suomessa
20,1 oppilasta ja OECD:ssä 23,9 oppilasta.
OECD-maiden isoimmat luokkakoot ovat Japanissa ja Etelä-Koreassa, jossa ylempien
luokkien keskikoot ylittävät 30 oppilaan rajan.
Maahanmuuttajien riski syrjäytyä suurempi
kuin maassa syntyneillä
Vuonna 2007 OECD-maissa 17 prosenttia
20-24 -vuotiaista ei ollut koulutuksessa eikä
suorittanut toisen asteen koulutusta eli kuuluu ryhmään, jonka voidaan sanoa olevan
syrjäytymisuhan alaisena. Suomessa vastaava osuus on 9 prosenttia.
Australiaa, Isoa-Britanniaa, Kanadaa, Portugalia ja Unkaria lukuun ottamatta kaikissa
maissa kotimaassa syntyneiden tilanne on
muualla syntyneiden tilannetta parempi.

Suomessa 19 prosenttia muualla syntyneistä
20-24 -vuotiaista ei ole koulutuksessa eikä
suorittanut toisen asteen tutkintoa. Italiassa,
Ranskassa ja Saksassa 20-24 -vuotiaista
maahanmuuttajista kaksi kertaa suurempi
osuus ei osallistu koulutukseen ja on vailla
perusasteen jälkeistä tutkintoa kuin maassa
syntyneestä väestöstä.
Suomalaisnuorten tiedot
kansainvälistä kärkeä

yhteiskunnasta

(Helsingin Sanomat 29.6.2010)
Politiikka ei kiinnosta suomalaisnuoria eivätkä myöskään yhteiskunnalliset asiat.
Silti heidän tietonsa yhteiskunnallisista asioista ja luottamuksensa valtionhallinnon järjestelmiin ovat kansainvälistä huippua. Rinnalle yltävät tanskalaiset noin 15-vuotiaat
ikätoverit.
Tulokset löytyvät kansainvälisen koulusaavutuksia arvioivan IEA:n tutkimuksesta, jonka
toteutti Jyväskylän yliopiston Koulutuksen
tutkimuslaitos yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.
Tutkimukseen osallistui oppilaita 38 maasta.
Suomessa kirjattiin keväällä 2009 vastaukset
3 307:lta peruskoulun kahdeksannen luokan
oppilaalta 176 koulussa sekä 2 295 opettajalta. Tietoja kerättiin myös koulujen rehtoreilta.
"Suomalaisten Pisa-menestys sai nyt jatkoa
myös yhteiskunnallisten tietojen alueella",
tutkimuksen johtaja, professori Pekka Kupari
sanoi tiistaina Jyväskylässä järjestetyssä julkistamistilaisuudessa.
Suomalaisoppilaat saivat yhteiskunnallisessa
osaamisessa kärkipisteet (576 pistettä) yhdessä tanskalaisnuorten kanssa.
Neljän maan kärkiryhmään kuuluivat myös
Korea (565) ja Taiwan (559). Pohjoismaista
Ruotsin ja Norjan tulokset ovat selvästi kansainvälisen keskiarvon (500 pistettä) yläpuolella.
"Erot yhteiskunnallisessa tietämyksessä ovat
erittäin suuret osallistujamaiden välillä ja
myös niiden sisällä. Suomen sisällä oppilaiden väliset erot osaamisessa olivat kuitenkin
osallistujamaiden pienimpiä", Kupari kertoi.
Suomalaistytöt tuntevat yhteiskunnan pelisäännöt paremmin kuin pojat. Pisteitä tytöt
keräsivät 590 ja pojat 562. Sukupuolten välinen ero, 28 pistettä, oli kansainvälistä keskiarvoa (22 pistettä) suurempi ja tilastollisesti
merkitsevä.
Kuparin arvion mukaan Suomessa oppilaiden
osaamiseen vaikuttavat sukupuolen lisäksi
vanhempien ammatillinen asema ja vanhempien kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin.
Vuoden 1999 tutkimuksessa Suomi sijoittui
neljän kärkimaan joukkoon Puolan, Kyproksen ja Kreikan kanssa. Silloin Tanskan pisteet olivat keskitasoa. Etelä-Korea ja Taiwan
eivät osallistuneet tutkimukseen.
Suomalaisnuorten pistemäärä on kymmenen
vuoden aikana noussut hieman, kun se
useimmissa tutkituissa maissa on selvästi
laskenut.
Politiikan ja yhteiskunnallisten asioiden kiinnostuksessa suomalaiset jäivät kansainvälisen vertailun jälkijoukkoon ruotsalaisten,
belgialaisten, slovenialaisten ja norjalaisten
nuorten kanssa. Vähemmän puolueista kiinnostuneita löytyi vain Etelä-Koreasta.

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

Tutkimus paljasti, että yhteiskunnalliset asiat
kiinnostavat tyttöjä selvästi enemmän kuin
poikia.
Suomalaisnuorten aktiivisuus näkyi myönteisenä, kun heiltä kysyttiin äänestämisestä.
Valtiollisissa vaaleissa aikoi äänestää 85 prosenttia, kun kansainvälinen keskiarvo oli 81
prosenttia.
Valtionhallintoon kertoi luottavansa 82 prosenttia vastaajista, tiedotusvälineisiin 80
prosenttia ja poliittisiin puolueisiin 61 prosenttia. Poliisi ja puolustusvoimat keräsivät
liki 90 prosentin luottamuksen.
Vähiten suomalaisnuoret luottavat markkinavoimiin ja uskonnollisiin yhteisöihin.
Suomalaisleffa pääsee USA:n teattereihin

(Iltalehti 20.9.2010)

The Hollywood Reporter -lehden mukaan
Oscilloscope Laboratories -yhtiö on ostanut
oikeudet Jalmari Helanderin ohjaamaan Rare
Exports -elokuvaan. Leffaa odotetaan amerikkalaisteattereihin joulukuussa.
Yhtiön perustaja, Beastie Boys -yhtyeestä
tuttu Adam Yauch hehkuttaa elokuvaa omaperäiseksi ja vertaa sitä Coenin veljesten
elokuviin sekä Jim Carreyn tähdittämään The
Grinch -leffaan.
Rare Exportsin kotisivulla elokuvasta kerrotaan seuraavasti:
- Elokuva niille, jotka luulevat etteivät enää
usko Joulupukkiin. Korvatunturille, 486 metrin syvyyteen on kätketty joulun tarkimmin
varjeltu salaisuus. Nyt on aika kaivaa se
esiin!
- Pohjois-Amerikan sopimuksessa oli nastaa
se, että yleensä suomalaisesta elokuvasta ei
käydä tarjouskilpailua levittäjien välillä, elokuvan tuottaja Petri Jokiranta Cinet-yhtiöstä
sanoi Helsingin Sanomille.
Jokirannan mukaan myyntiennakon arvo on
satoja tuhansia euroja.
Suomessa Rare Exports tulee ensi-iltaan 3.
joulukuuta. Se perustuu Helanderin palkittuihin lyhytelokuviin.
Katso
Rare
Exportsin
traileri
täältä
www.youtube.com/watch?v=p5fon8JCPEM
MM-karaoken kaksoisvoitto Suomeen!

(Iltalehti 26.9.2010)

Suomi sai ensimmäiset karaoken maailmanmestarinsa, kun Maria Saarimaa-Ylitalo voitti
naisten ja Sam Moudden miesten sarjan
Moskovassa käydyissä kisoissa.
Kisassa oli mukana 18 maata, joista jokaisella kaksi edustajaa sekä isäntämaa Venäjällä
neljä.
Suomessa vuonna 2003 perustettu kilpailu
järjestettiin kahdeksatta kertaa. Aiemmin
palkintosijoille suomalaisista olivat yltäneet
Sami Muhonen (toinen, 2009), Jenni Roth
(kolmas, 2009) ja Ari Koivunen (kolmas,
2005), joka voitti myöhemmin Suomen
Idols-kisan.
Saarimaa-Ylitalo tulkitsi karsintakierroksilla
Madonnaa, Leona Lewisia ja Tina Turneria,
ja esitti finaalissa Celine Dionin kappaleen I
Surrender.
Moudden eteni viiden miehen finaaliin Bob
Marleyn, James Brownin ja Inner Circlen sävelin. Voiton takasi esitys Lara Fabianin kappaleesta Je Suis Malade.
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Suomelle kaksi palkintoa Cannesissa

(Good News! from Finland, 23.6.2010)
Suomalainen suunnittelutoimisto Taivas on
voittanut kultaa Cannesissa. Arvostetussa
Cannes Lions International Advertising Festival- tapahtumassa valitaan vuoden parhaat
mainokset.
PR-leijonan voittanutta Save the Baltic Seavideota on ollut työstämässä Taivaan lisäksi
BSAG-ryhmän jäseniä, kuten Ilkka Herlin sekä Annukka Kotsalo.
Kilpailussa jaetaan palkintoja neljässä eri kategoriassa. Parhaat kultaisen leijonan voittaneet voidaan palkita vielä Grand Prix-palkinnolla. Mainosalan oscariksi kutsuttua PR-palkintoa on jaettu jo vuodesta 1953.
Mainosvideo on osa Baltic Sea Action Summit-kokousta, joka järjestettiin helmikuussa
Helsingissä. Tapahtumaan osallistui Itämeren alueen valtioiden ja yritysten johtajia
keskustelemaan Itämeren tilasta, sekä sen
parantamiseen tähtäävistä toimenpiteistä.
– Lähdimme luomaan tästä ilmiötä, ja ilmiö
tuli, se on todistettu korkeimmalla mahdollisella tasolla, kansainvälisesti. Jo suurten,
kansainvälisten uutistoimistojen kiinnostus
antoi ymmärtää, että tästä tulee jotakin
suurta. Menestys on myös todiste siitä, että
pitkä ja syvä yhteistyö kahden tahon välillä
(BSAG ja Taivas) kannattaa. Harvoin suunnittelutoimisto jaksaa tehdä duunia niin pitkäjänteisesti ja sitoutuneesti kuin Taivas on
tehnyt, toteaa Baltic Sea Action Groupin perustaja Ilkka Herlin.
Tapahtuman toisen kultaisen leijonan pokkasi Suomeen suoramainonnan sarjassa PHS,
joka palkittiin Young Director Awards –videosta ”Drama Queen”. Asiasta uutisoi Markkinointi&Mainonta.
– Kampanjan tavoitteena oli vahvistaa
Young Director Award by CFP-E/Shotsin asemaa tärkeimpänä aloittelevien mainoselokuvaohjaajien kilpailuna ja saada mahdollisimman paljon kovatasoisia kilpailutöitä vuoden
2010 kisaan, kertoo copy Mira Olsson marmai.fi:lle.
Videot Youtube:ssa:
Save the Baltic Sea
www.youtube.com/watch?v=dIKKdkM4sgc
Drama Queen
www.youtube.com/watch?v=CGnfKnfY6EM
URHEILU-UUTISET
Suomalainen olympiavoittaja on kuollut

(Ilta-Sanomat 06.08.2010)

Kaksinkertainen olympiavoittaja Pentti Linnosvuo on kuollut. Hän oli 77-vuotias.
Linnosvuo syntyi Vaasassa maaliskuussa
1933. Hän voitti vapaapistoolin olympiakultaa Melbournessa 1956 ja olympiapistoolin
kultaa Tokiossa 1964.
Hopeaa Linnosvuo saavutti olympiapistoolissa Roomassa 1960. Hän osallistui myös Helsingin olympialaisiin ja sijoittui kuvioammunnassa viidenneksi.
Linnosvuo edusti Suomea kaikkiaan viisissä
olympialaisissa. Hän on Suomen menestynein ampuja olympiatasolla.
Linnosvuolle myönnettiin Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun suuri ansioristi vuonna
1998.

TUTKIMUS JA TERVEYS
Elinluovutuksia koskeva laki muuttui

(Suomi.fi 4.8.2010)

Kuolleelta tapahtuva elimien, kudoksien ja
solujen irrottamista koskeva suostumussäännös muuttui elokuun alussa.
Lakipykälän mukaan kuolleen ihmisen elimiä,
kudoksia ja soluja saadaan irrottaa, jos ei
ole tiedossa tai jos ei ole syytä olettaa, että
vainaja eläessään olisi vastustanut toimenpidettä. Jos vainaja on eläessään kieltänyt elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisen, toimenpidettä ei saa tehdä. Ennen kuin
kuolleen ihmisen elimiä, kudoksia tai soluja
irrotetaan, on mahdollisuuksien mukaan selvitettävä vainajan oma elinaikainen käsitys
elimiensä, kudoksiensa tai solujensa irrottamisesta.
Jos vainaja on alaikäinen tai täysi-ikäisenä
vajaavaltainen, elinluovutuksen tekemiseksi
edellytetään, että huoltaja tai omainen ei
vastusta luovutusta.
Hallituksen viime joulukuussa tekemän päätöksen tavoitteena on lisätä elinsiirtoja sekä
painottaa elinluovuttajan omaa näkemystä
elinten ja kudoksien irrotukseen toisen ihmisen hoitoa varten.
Syöpäkuolleisuus Suomessa Euroopan alhaisimpia (Helsingin Sanomat 29.9.2010)
Syöpähoidot ovat kehittyneet niin paljon, että syöpäkuolleisuus on Suomessa Euroopan
alhaisimpia.
Kuolleisuutta pudottaa myös se, että syövät
havaitaan seulontojen ansiosta usein jo varhaisessa vaiheessa. Syöpäpotilaista jo lähes
60 prosenttia paranee sairaudestaan.
Joka vuosi noin 30 000 suomalaista sairastuu syöpään. Syöpään sairastuneiden määrä
on kolminkertaistunut 1950-luvulta.
Sairastuneiden määrän ennakoidaan jatkavan kasvuaan ikäihmisten määrän lisääntyessä.
Useissa tapauksissa syöpä saadaan joko parannettua kokonaan tai taltutettua krooniseksi sairaudeksi, joka pysyy hoidolla kurissa.
TYKSin syöpäklinikan ylilääkärin Seppo Pyrhösen mukaan erityisen hyvin on edistytty
rintasyöpien hoidossa esimerkiksi täsmälääkkeiden ansiosta.
"Sitten on sellaisia syöpiä kuten haimasyöpä,
jota ei pystytä parantamaan."
Syöpään kuolee Pyrhösen mukaan joka vuosi
yli 10 000 suomalaista.
Täysjyvätuotteiden terveysväitteet uppoavat
erityisen hyvin suomalaisiin

(Suomi.fi 5.8.2010)

Elintarviketuotteisiin liitetty terveysinformaatio vaikuttaa eri tavoin kuluttajien mielikuviin
ja ostohalukkuuteen eri maissa. Suomalaiset
ovat erityisen halukkaita ostamaan täysjyväviljaa sisältäviä tuotteita, joiden pakkauksiin
on liitetty terveysviestejä. Italialaiset puolestaan suosivat vaaleaa viljaa ja tuotteita, joissa ei ole terveysväitteitä, VTT tiedottaa.
VTT:n koordinoimassa EU-tutkimusprojektissa on selvitetty terveysviestien tulkintaa
Suomessa, Englannissa, Saksassa ja Italias-

Venttiili, Pohjois-Kreikan Suomi-Seuran Tiedote

sa. Tutkimus on osa EU:n laajaa viisivuotista
HealthGrain-projektia, joka päättyi äskettäin.
Tutkimuksessa selvitettiin, miten täysjyvää
sisältävien viljatuotteiden terveysinformaatio
vaikuttaa kuluttajien mielikuviin ja ostohalukkuuteen. Kuluttajien mielikuvia ja valintoja ohjaavat kulttuuritekijät sekä erilaiset maku- ja käyttötottumukset.
Vahvat terveysväitteet esimerkiksi tautien
ehkäisystä saavat suomalaiset ja saksalaiset
kuluttajat ostamaan viljatuotteen italialaisia
ja englantilaisia useammin. Italiassa täysjyväviljaa sisältävää tuotetta ei mielletä niin
terveelliseksi kuin muissa maissa.
Laktoosi-intoleranssi pitää hoikkana

(Mediuutiset 15.9.2010)

Laktoosi-intoleranssista kärsivät ovat selvästi
harvemmin ylipainoisia kuin laktoosia sietävät henkilöt. Sen sijaan pituuskasvuun laktoosi-intoleranssilla ei ole vaikutusta, selviää
Johannes Kettusen Helsingin yliopistossa tarkastettavasta väitöstyöstä.
Kettunen tarkasteli laktaasigeenin vaikutusta
ruumiin rakenteeseen lähes 32 000 eurooppalaisella, joiden laktoosin sietokyky selvitettiin geenitesteillä. Tulosten mukaan laktoosiintoleranssia kantavilla henkilöillä oli tilastollisesti merkittävästi pienempi ruumiinpaino
ja painoindeksi kuin laktoosia sietävillä.
Sitä tutkimus ei kerro, mistä painoero johtuu.
- Mahdollisesti syynä on laktoosia sietävien
suurempi energiansaanti tai laktoosin aiheuttamat oireet intolerantikoilla, mutta tähän
kysymykseen emme vielä saaneet vastausta,
Kettunen toteaa.
Suomalaistutkijat löysivät syöpäsolujen kasvua estäviä molekyylejä

(MediUutiset 28.9.2010)

Helsingin yliopiston tutkijat ovat löytäneet
uusia syöpäsolujen kasvua estäviä, lääkeaihioiksi soveltuvia molekyylejä. Löydetyt molekyylit käynnistävät solujen pahanlaatuistumista estävän p53-kasvurajoitegeenin toiminnan.
Uudet löydöt teki professori Marikki Laihon
tutkimusryhmä, joka kuuluu Helsingin yliopiston syöpäbiologian tutkimusohjelmaan ja
Suomen Akatemian syövän biologian huippuyksikköön.
Tutkimuksessa seulottiin 40 000 pienmolekyyliyhdistettä.
Kaksi aihiota hidasti PET-lymfooman kasvua
Kasvurajoitegeeni p53 koodaa tärkeää solun
jakautumista ja solukuolemaa säätelevää
proteiinia. Sen toiminta suojaa normaaleja
soluja pahanlaatuisilta muutoksilta.
Transkriptiotekijänä toimiva p53-proteiini aktivoituu monien solun stressitilanteiden vaikutuksesta, ja myös monet syöpälääkkeet
käynnistävät p53:n toiminnan. Uusia p53geenin toimintaa sääteleviä, syöpälääkkeiden kehittelyn pohjaksi soveltuvia molekyylejä etsitään jatkuvasti.
Laihon tutkimusryhmän löytämät aihiot estivät useista eri syöpätyypeistä eristettyjen
syöpäsolujen kasvua jo alhaisina pitoisuuksina.
Kahden tutkitun aihion havaittiin hidastavan
aggressiivisen PEL-lymfooman kasvua hiiris-
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sä. Havainto luo pohjaa aihion jatkokehitykselle ja laajemmille hoitokokeille.
Ei DNA-vaurioita soluun
Tutkimuksessa selvitettiin myös uusien lääkeaihioiden toimintamekanismeja solussa.
Tutkitut molekyylit aktivoivat p53-reitin, minkä seurauksena tapahtui ohjattu solukuolema tai solun jakautuminen pysähtyi. Näiden
vasteiden ei kuitenkaan havaittu olevan täysin riippuvaisia p53-proteiinista, mikä viittaa
siihen, että lääkeaihiot vaikuttavat myös
muiden reittien kautta.
– On merkittävää, että suurin osa tutkimistamme aihioista ei aiheuta solussa DNA-vauriota, kuten monet perinteisemmät syöpähoidot. Lisätutkimukset osoittivatkin, että
nyt löydettyjen lääkeaihioiden toimintamekanismit eivät ole identtisiä tunnettujen syöpälääkkeiden toimintamekanismien kanssa,
Laiho sanoo tiedotteessa.
Tutkimus julkaistiin PLoS ONE -lehdessä
Viisaudenhammas auttaa kantasoluhoidoissa

(Mediuutiset 13.9.2010)

Tuoreen tutkimuksen mukaan viisaudenhampaat sisältävät ainesta, josta voidaan
tehdä kantasolujen lailla käyttäytyviä soluja.
Vuonna 2006 kehitettiin menetelmä, jossa
neljän aikuisen soluista löytyvän geenin toimintaa kiihdyttämällä ne voitiin takaisinohjelmoida erilaistumattomiksi monikykyisiksi
kantasoluiksi (induced pluripotent stem cell
eli iPS). Biologisesti ajateltuna ne toimivat
samoin kuin alkiosta saatavat kantasolut,
kertoo EurekAlert.
Tuo keksintö mahdollistaa potilaan omista
kantasoluista tehtävien hoitojen kehittämisen. Hoitojen kehittämistä on kuitenkin hidastanut se, että iPS-solujen tekeminen ei
ole helppoa - uudelleenohjelmointi ei ole kovinkaan tehokasta eli tarvitaan suuri määrä
siemensoluja, mikä puolestaan voi edellyttää
vaikeaa näytteenottoa. Esimerkiksi helposti
kerättävä ihosolukkoon erityisen kehnoa iPSsoluainesta.
Nyt japanilaistutkijat ovat löytäneet viisaudenhampaista juuri oikeanlaista ainesta iPSsolujen tekemiseksi. Viisaudenhampaiden
pehmeä sisus sisältää soluja, jotka ovat samanlaisia kuin tutusta kantasoluvarastosta,
luuytimestä, löytyvät solut.
Japanilaistutkijat poistivat viisaudenhampaat
kolmelta vapaaehtoiselta ja onnistuivat luomaan useita iPS-solulinjoja aktivoimalla kolmea avaingeeniä. Tutkijoiden ei tarvinnut
aktivoida c-MYC-geeniä, joka voisi tehdä soluista syöpäsolunomaisia. Solulinjojen kestävyys vaihteli, mutta osa linjoista oli jopa 100
kertaa tehokkaampia kuin tyypilliset ihosoluista saatavat iPS-linjat. Viisaudenhammaslinjat pystyivät erilaistumaan moniksi solutyypeiksi, mukaanlukien sydänlihassolu.
Tutkijat kehuvat uutta soluvarastoa, koska
viisaudenhampaan poisto on huomattavasti
helpompi toimenpide kuin luuydinpunktio, ja
sitä tehdään kehittyneissä maissa rutiininomaisesti. Hampaat voidaan myös pakastaa
myöhempää tarvetta varten.
Kantasoluhoitojen kehittäminen potilaiden
omista kantasoluista on sikälikin hyödyllistä,
että kuumana käyvä keskustelu kantasoluhoitojen eettisyydestä menettää merkityksensä. Enää ei tarvitse pohtia sitä, tuhoutuu-

ko elämä, kun alkioita ei tarvita kantasoluvarastoiksi.

Megan laajakaista nosti Suomen otsikoihin

Nuorten kannabiskokeilut yleistyneet

Ulkomaiset lehdet ovat uutisoineet laajasti,
miten Suomi ensimmäisenä maana maailmassa tekee nopeasta laajakaistayhteydestä
kansalaiseen perusoikeuden.
Suomalaisten laajakaistayhteys on ollut ykkösuutinen tänään britannialaisen yleisradioyhtiö BBC:n teknologiauutisissa. BBC kertoo,
miten tästä päivästä lähtien jokaisella suomalaisella on oikeus yhden megan laajakaistayhteyteen.
BBC on haastatellut viestintäministeri Suvi
Lindéniä. Hän muistuttaa, miten Suomi on
tehnyt lujasti töitä tietoyhteyskuntakehityksen eteen.
BBC:n mukaan työ on tuottanut tulosta.
Suomessa on jo 96 prosenttia väestöstä
verkkoyhteyksien piirissä. Ilman lain määräämää nettiyhteyttä on noin 4 000 kiinteistöä. BBC ottaa vertailukohteeksi Ison-Britannian, jossa verkon piirissä on 76 prosenttia
väestöstä.
Laajakaistasta raportoi arabimedia Al Jazeera, joka lähetti reportterinsa Suomeen katsomaan laajakaistayhteyksien käyttöä.
– On vaikea ajatella muuta maata Skandinavian ulkopuolella, jolla olisi poliittista tai filosofista tahtoa vaatia parasta saatavilla olevaa palvelua kaikille kansalaisilleen, Laurence Lee raportoi Al Jazeeralle.
Al Jazeera kertoo myös, että megan laajakaistayhteys on päänsärky operaattoreille.
Yhteyksien saaminen kaukaisiin kiinteistöihin
on hinnakasta viiden miljoonan asukkaan
maassa.
Tunnettu verkojulkaisu Gizmodo kirjoittaa,
että valitettavasti yhden megan laajakaistayhteyden rakentaminen ei ole valtion tukemaan toimintaa. Laajakaistaoperaattorit joutuvat kustantamaan uudet yhteydet.

(Suomi.fi 25.8.2010)

Nuorten kannabiskokeilut ovat lisääntyneet
erityisesti lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien osalta. Tuoreessa Kouluterveyskyselyssä 22 prosenttia ammattiin opiskelevista ja
16 prosenttia lukiolaisista ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran. Vuoden 2008
kyselyssä osuudet olivat noin neljä prosenttiyksikköä pienemmät, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedottaa.
THL:n tietojen mukaan kannabiksen kokeilu
on selvästi yleisintä pääkaupunkiseudulla,
jossa noin joka kahdeksas peruskoululainen,
noin joka neljäs lukiolainen ja noin joka kolmas ammattiin opiskeleva ilmoitti kokeilleensa kannabistuotteita vähintään kerran.
Poikien kannabiskokeilut ovat tyttöjen kokeiluja hieman yleisempiä.
Yhä useammasta vainajasta löytyy huumausaineita (Iltalehti 27.9.2010)
Yhä useammasta vainajasta löytyy ruumiinavauksessa huumausaineita, kertoo Aamulehti.
Vuonna 2008 huumausaineita löytyi 246 vainajasta, kun vuonna 2007 luku oli 234. Eniten huumeita löytyy alle 30-vuotiaista vainajista. Yleisimmin löydetty aine on lääkeopioidi, kuten Subutex.
Helsingin yliopiston oikeuskemian professori
Erkki Vuori sanoo Aamulehdelle, että huumausaineita käyttäneitä vainajia on kohta
yhtä paljon kuin liikenneonnettomuuksissa
kuolleita. Liikennekuolemien määrä laskee,
kun taas huumausaineita käyttäneiden vainajien määrä kasvaa.
Kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtui Liikenneturvakeskuksen tilaston
mukaan 321 vuonna 2008 ja vuotta aiemmin
349.
UUSMEDIA JA TEKNOLOGIA
Tekstarilounasseteli haastaa paperisetelit

(Taloussanomat 9.9.2010)

Suomessa on tuotu markkinoille matkapuhelimitse käytettävät lounas-, kulttuuri- ja liikuntasetelit.
Perinteiset paperiset luontaisetusetelit ovat
saaneet Suomessa haastajan, kun Eazybreak-niminen yritys on tuonut markkinoille
matkapuhelimitse käytettävän setelin.
Palvelussa työnantajan tarjoamat etuudet ladataan kuukausittain työntekijän omalle tilille, jolta ne ovat tilattavissa tarpeen mukaan.
Mobiiliseteli toimitetaan puhelimeen tekstiviestinä, joka on käyttäjälle maksuton.
Toistaiseksi järjestelmä on ollut koekäytössä
Sodexon 50:ssä ruokalassa. Yhtiö on kokeillut lounasruokailun Eazybreak-maksamista
helmikuusta lähtien vaihtoehtona paperiselle
lounassetelille, aterialipuille, käteiselle rahalle, maksukorteille tai laskutukselle.
Eazybreak on hyväksytty mukaan Tekesin
Nuoret innovatiiviset kasvuyritykset –ohjelmaan.
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(IT Viikko 1.7.2010)

MUUT UUTISET
Tommy Tabermann on kuollut

(Iltalehti 2.7.2010)

Kansanedustaja Tommy Tabermann (sd)
kuoli torstain ja perjantain välisenä yönä
saattohoitokoti Terhokodissa.
Rakastettuna runoilijana ja Uutisvuoto-ohjelman pitkäaikaisena kapteenina tunnettu
Tommy Tabermann menehtyi 62 vuoden iässä aivokasvaimeen.
Tabermannilla todettiin aivokasvain viime
syksynä ja hän oli sairaslomalla kansanedustajan paikaltaan koko talven.
Syksyllä antamassaan haastattelussa Tabermann kertoi sairauden vieneen hänen voimansa nopeasti. Hänellä ei ollut voimia osallistua presidentin itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle.
Tabermann vietti viimeiset päivänsä saattohoidossa Helsingin Terhokodissa.
Tommy Tabermannilta julkaistiin yli 80 runokokoelmaa ja romaania. Ennen vapaaksi kirjailijaksi ryhtymistään hän työskenteli pitkään toimittajana.
Vuonna 1998 alkaneessa television viihdeohjelmassa Uutisvuoto hän esiintyi yli 300 kertaa. Vuonna 2007 hänet valittiin eduskuntaan SDP:n edustajana.
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Kirjailijana Tabermann tunnettiin ennen
kaikkea rakkauden ja erotiikan kuvaajana.
Hän oli viime vuosikymmenten ylivoimaisesti
suosituin runoilija Suomessa. Hänen tuotantoaan on myyty puolen miljoonan kirjan verran.
Syksyllä Otava julkaisee häneltä vielä runokokoelman Amen. Samoin syksyllä Otavalta
ilmestyy toimittaja Juha Nummisen kirjoittama kirja Lähikuvassa Tommy Tabermann.
Tommy Tabermann (1947–2010)
- Tabermann syntyi 3. joulukuuta 1947
Tammisaaressa
- Karjaalla lapsuutensa viettänyt rautatieläisen poika kirjoitti ylioppilaaksi vuonna
1966 ja opiskeli sosionomiksi Tampereen
yliopistossa
- Toimittajana hän työskenteli muun muassa Yleisradiossa
- Esikoisrunokokoelma Ruusuja Rosa Luxemburgille ilmestyi vuonna 1970.
Newsweek: Suomi paras maa koko maailmassa (Uusi Suomi 16.8.2010)
Amerikkalaisen Newsweek-lehden mukaan
Suomi on maailman paras maa.
Lehti käyttää rankingissaan viittä vertailukohtaa: koulutusta, terveyttä, elämänlaatua,
taloudellista dynaamisuutta ja poliittista ympäristöä.
Yksittäisistä kategorioista Suomi sijoittui
maailman ykköseksi vain koulutuksen osalta.
Elämänlaadussa Suomi oli neljäs ja poliittisessa ympäristössä maailman viidenneksi
paras maa.
Terveyden osalta Suomi sijoittui vasta maailman 17. parhaaksi.
Suomea seurasivat listalla kymmenen kärjessä järjestyksessä Sveitsi, Ruotsi, Australia,
Luxemburg, Norja, Kanada, Hollanti, Japani
ja Tanska.
www.newsweek.com/feature/2010/theworld-s-best-countries.html
Suomalaiset haluavat maaseudun menestyvän

(Helsingin Sanomat 12.7.2010)

Suomalaiset pitävät tärkeänä, että poliittiset
päätökset edistävät maaseudun hyvinvointia,
kertoo Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n teettämä kysely. Sen mukaan 93 prosenttia suomalaisista piti erittäin
tai melko tärkeänä, että poliittisilla päätöksillä edistetään maaseudun elinkeinojen kilpailukykyä ja kannattavuutta.
Eläinten hyvinvointiin kannustavaa politiikkaa kannatti vielä useampi eli 96 prosenttia
suomalaisista. Maanlaajuisten liikenne- ja
tietoliikenneyhteyksien turvaamista piti tärkeänä 95 prosenttia.
Yli 90 prosenttia vastaajista halusi myös turvata suomalaisen ruokatuotannon, hoidetun
maaseutumaiseman ja lisätä puun käyttöä
rakennusmateriaalina.
Kotimaisten uusiutuvien energialähteiden
suosimista kannatti 93 prosenttia suomalaisista. Uusiutuvan energian käyttöön suhtauduttiin tasaisen myönteisesti sukupuolesta,
iästä tai asuinpaikasta riippumatta.Eläinten
hyvinvointi ja ympäristönsuojelun tärkeys
taas korostuivat selvästi pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa.

Myönteisimmin maaseudun kehittämiseen
suhtautuivat yli 65-vuotiaat naiset. Kriittisimpiä olivat nuoret 18–24 -vuotiaat miehet.
MTK:n TNS Gallupilla kesäkuussa teettämään kyselyyn vastasi yli 1 000 suomalaista.
Bill Clinton: Amerikan pitää ottaa mallia Suomesta (Iltalehti 22.9.2010)
Yhdysvaltojen entinen presidentti Bill Clinton
kehui Suomea puheessaan tiistaina.
Clinton kehotti suurvaltaa ottamaan oppia
Suomesta, eikä jatkaa republikaanien ja teekutsuliikkeen ajamalla leikkauslinjalla.
- Tämä on ehkä ainoa poliittinen asia, minkä
sanon koko viikkona, Clinton sanoi The Daily
Beastin mukaan esitellessään Tasavallan
presidentin Tarja Halosen yleisölle New Yorkissa.
Halonen oli paikalla Clintonin isännöimässä
Global Initiative -kokouksessa.
Clintonin mielestä jokainen menestyksekäs
maa tarvitsee tällä vuosisadalla sekä erinomaisen yksityisen että julkisen sektorin.
- Ystävämme Suomessa ovat tehneet aika
ihailtavaa työtä, Clinton sanoi.
Verkkolehden artikkeli huomauttaa, että
Suomessa on ilmainen tai halpa terveydenhuoltojärjestelmä, sekä ilmainen koulutus,
joka on arvostettu OECD:n toimesta koko
maailman parhaimmaksi.
Ei aina ykkönen -Suomi sijoittuu heikosti
saattohoidossa (Mediuutiset 23.8.2010)
Suomi on viime aikoina sijoittunut monissa
vertailussa hyvin ja jopa ykköseksi, mutta
yhdellä terveydenhuollon alueella Suomi sijoittuu huonosti.
Economist-lehden teettämän Quality of
Death -raportin mukaan Suomi sijoittuu
saattohoidon järjestämisessä sijalle 28. Vertailussa oli mukana 40 maata.
Tutkijat huomioivat saattohoidon saatavuuden, laadun ja hinnan sekä yleisen terveydenhuoltoympäristön. Parhaiten Suomi sijoittui viimeksi mainitussa kategoriassa (18.).
Huonoin sijoitus Suomella oli saattohoidon
saatavuudessa (32.)
Vertailun ykköseksi sijoittui Iso-Britannia.
Maailmanlaajuisesti vain 8 prosenttia tarvitsijoista saa saattohoitoa. Tutkijoiden mukaan
tärkeintä olisi, että saattohoitopotilaat saavat riittävän kipulääkityksen.
Tarja Halonen YK-paneelin puheenjohtajaksi

(Helsingin Sanomat 9.8.2010)

Tasavallan presidentti Tarja Halonen on nimitetty YK:n pääsihteerin kestävän kehityksen paneelin puheenjohtajaksi yhdessä Etelä-Afrikan presidentin Jacob Zuman kanssa.
YK:n pääsihteeri Ban Ki-moon kertoi Halosen
nimityksestä maanantaina New Yorkissa
YK:n päämajassa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.
Paneeli käsittelee kestävää kehitystä erityisesti ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Paneeli toimii vuoden 2011 loppuun, jolloin sen
on määrä luovuttaa loppuraporttinsa pääsihteerille.
Paneelin toimenpidesuosituksia on tarkoitus
hyödyntää esimerkiksi valmisteltaessa Rio de
Janeirossa vuonna 2012 järjestettävää suur-
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ta ympäristökokousta. Se on seurantakokous
Riossa vuonna 1992 pidetylle YK:n ympäristöhuippukokoukselle.
Panelistien joukossa istuu 21 edustajaa eri
maista ja eri aloilta. Osallistujina on nykyisiä
ja entisiä valtionpäämiehiä ja hallitusten
päämiehiä sekä asiantuntijoita yrityksistä ja
kansalaisjärjestöistä.
Paneelissa istuvat muun muassa EU:n ilmastokomissaari Connie Hedegaard, Norjan entinen pääministeri Gro Harlem Brundtland ja
Australian entinen pääministeri Kevin Rudd.
Kaikkien aikojen lämpöennätys rikki Liperissä: 37,2! (Ilta-sanomat 29.7.2010)
Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys on
rikottu. Joensuun lentokentän mittauspisteessä Liperin kunnassa kirjattiin 37,2 astetta klo 16.23.
Edellinen vuonna 1914 Turussa mitattu ennätys oli 35,9 astetta. Ensimmäisen kerran
lämpöennätys meni rikki tänään torstaina jo
klo 15.20.
- Tässä avattiin juuri kuohuviinipullot, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi
Henri Nyman paljasti ennätyksen rikkouduttua ensimmäisen kerran.
Mutta miksi juuri Liperi?
- Mittauspaikka on kaupunkimaisessa ympäristössä Joensuun lähellä. Tuulen suunta on
ollut tänään sopivasti idässä, ja lisäksi se on
alava paikka, Nyman arvioi.
Kuumat tuulet toivat Suomeen erikoisia eläimiä (Suomi.fi 6.8.2010)
Suomessa mitatun lämpöennätyksen aikoihin
myös luonnossa oli havaittavissa poikkeavia
ilmiöitä. Kuumat kaakkoiset ilmavirtaukset
toivat Suomeen yleensä etelämpänä tavattavia hyönteisiä ja lintuja, Suomen ympäristökeskus SYKE tiedottaa.
Hellejakso on tuonut runsaasti maassamme
satunnaisesta tavattavia lintuja sekä useita
suurharvinaisuuksia.
Keskikesän
aikana
maassamme on nähty arokyyhky, pitkäjalka,
punapäälepinkäinen, mehiläissyöjä, hietatiira
ja kenttäkerttusia. Pesimälajeista viiriäisiä on
havaittu poikkeuksellisen runsaasti erityisesti
Itä-Suomessa.
Perhosista puolestaan sinappi-, nauris- ja
kaaliperhosia on viime päivinä näkynyt melko runsaasti. Lisäksi tuulet ovat tuoneet vaaleakeltaperhosia sekä jonkin verran vaeltavia
yöperhosia. Edellä mainitut perhoset eivät
kykene talvehtimaan Suomessa.
Hyönteisharrastajien keskuudessa kiinnostusta on herättänyt hiljakkoin Hangosta löydetty vyösyyskorento (Sympetrum pedemontanum) ja Ahvenanmaalta Lågskärin
saarelta löydetty keisarikorento (Anax imperator).
www.ymparisto.fi
Suomessa asuu selvästi EU-keskiarvoa vähemmän ulkomaalaisia

(Iltalehti 9.9.2010)

Suomessa asuu selvästi EU-keskiarvoa vähemmän ulkomaalaisia, käy ilmi EU:n tilastolaitoksen Eurostatin tuoreesta tilastosta.
Suomen asukkaista oli viime vuonna 2,7 pro-
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senttia ulkomaalaisia, kun EU:n keskiarvo oli
6,4 prosenttia.
Ulkomaalaisten osuus Suomessa on myös
selvästi vähäisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa ulkomaalaisten osuus on noin kuusi prosenttia ja
Islannissa lähes kahdeksan prosenttia.
Suhteellisesti eniten ulkomaalaisia asuu Luxemburgissa, missä peräti 43,5 prosenttia
asukkaista tulee maan ulkopuolelta. Suhteellisesti vähiten ulkomaalaisia asuu Puolassa ja
Romaniassa, joissa vain 0,1 prosenttia asukkaista tulee muista maista.
Lukumääräisesti eniten ulkomaalaisia - lähes
7,2 miljoonaa - asuu Saksassa.
Suomessa ulkomaalaisia asui viime vuonna
reilut 142 000. Heistä noin 52 000 tuli muista EU-maista ja noin 90 000 EU:n ulkopuolelta.
Suomi-bulimiaa

(Helsingin Sanomat 12.9.2010)
Jokaiselta suomalaiselta pitäisi kieltää Suomessa asuminen vähintään kuudeksi kuukaudeksi aina viiden vuoden välein. Vain
näin me suomalaiset oppisimme näkemään
oman maan hyvät ja huonot puolet entistä
tarkemmin.
Pakkoaltistuminen vieraille maailmoille johtaa yleensä alkuvaiheessa Suomen yli-ihannointiin. Suomessa kaikki tuntuu olevan niin
paljon paremmin: ruoka, kulttuuri, miehet ja
naiset. Seuraavalle vaiheelle on tyypillistä,
että Suomi alkaa vaikuttaa vihonviimeiseltä
takapajulalta. Ruoka on syömäkelvotonta vakuumihöttöä, kulttuurielämä c-luokan friikkikamaa, ja suomalaiset miehet ja naiset ovat
maailman rumimpia.
Kolmannessa vaiheessa löytyy yleensä jonkinlainen tasapaino. Silloin ymmärtää, että
intiimisuhteen Suomeen ei tarvitse olla sinivalkoinen tai ainakaan mustavalkoinen. Suhde voi olla aidosti harmaa sen kaikissa sävyissä saimaannorpanharmaasta loskanharmaaseen. Suomi-taivasta tai -helvettiä ei ole
olemassakaan. On vain loputon joukko pieniä pettymyksiä ja satunnaisia iloisia yllätyksiä.
Kolmanteen vaiheeseen pääseminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Suomi-suhde olisi
viimeinkin helppo. Päinvastoin.
Pitkään ulkomailla asuneet sairastuvat helposti Suomi-bulimiaan, jos he vierailevat kotimaassaan vain satunnaisesti. Suomi-bulimian oireisiin kuuluu kaiken suomalaisen kouristuksenomainen ahmiminen mahdollisimman lyhyessä ajassa.
Suomi-bulimikko tulee (lyhyelle) kesälomalle
Suomeen tarkan lukujärjestyksen kanssa.
Tapaamiset ja muut menot on aikataulutettu
15 minuutin tarkkuudella. Kaikki pitää ehtiä
nähdä ja tavata ja kokea.
Suomi-bulimikon ovelimmat ystävät varaavat
oman tapaamisaikansa lukujärjestyksen alkupäähän. Silloin Suomi-bulimikko on vielä
virkeä, utelias ja nälkäinen. Hän pulppuaa
kysymyksiä, haluaa tietää aivan kaiken.
(Missä baarissa ihmiset nykyään käyvät? Mikä näyttely pitäisi nähdä? Mitä uudesta pääministeristä puhutaan? Miltä Suomessa oikein tuntuu?)
Alkuviikon lounastapaamisissa Suomi-bulimikko tilaa alkupaloiksi saaristolaisen silli-

pöydän, pääruoaksi karjalanpaistin ja jälkiruoaksi vorschmackin. Lounas huuhdotaan
alas normaalein ruokajuomin. Illallistapaamisissa hän vaatii aluksi tuplablinit kaikkine tykötarpeineen, sitten karhupaistin ja lopuksi
juustotarjottimen. Ja tietysti normaalit ruokajuomat.
Aterioiden ja tapaamisten välissä Suomi-bulimikko loikkii kaupungilla sieraimiaan värisyttäen ja yrittää haistaa, mitä kotimaassa oikein tapahtuu. Hän silmäilee ulkomaisia turisteja säälivästi ja puhuu kovaan ääneen
suomea tehdäkseen kaikille selväksi, että
hän on paikallinen.
Kirjakauppaan
Suomi-bulimikko
saapuu
maanikon kiilto silmissään ja rukoilee myyjää
latomaan kahteen konttiin kaikki ne kuluneen vuoden aikana ilmestyneet suomalaiset
kirjat, jotka jokaisen on aivan pakko lukea.
Ja päälle Sofi Oksasen Puhdistusta viisi kappaletta kullakin saatavalla olevalla kielellä.
Pitäähän ulkomaisille tuttaville olla joululahjoja.
Vastaava toistuu levykaupassa. Ja muissa
kaupoissa.
Supermarketissa Suomi-bulimikko mättää
kärryynsä kaikkea suomalaista, mistä löytyy
pienikin myönteinen muistijälki: Pommacia,
tiskirättejä, perunajauhoja, silliä, näkkileipää, mäntysuopaa ja naamarasvaa. Miten
kaiken saa puristetuksi yhteen matkalaukkuun, sitä Suomi-bulimikko ei mieti. Suomihuumassaan hän on valmis vaikka vuokraamaan lentokoneen.
Suomi-loman lopussa tunnelmat ovat toiset.
Suomalaisia elämyksiä, juoruja, ruokia ja
juomia ahminut Suomi-bulimikko hoippuu
viimeiseen tapaamiseensa turvonnein päin,
sydämin, vatsoin ja jaloin.
Hän tilaa puolikkaan hapankorpun ja pienen
lasin haaleaa vesijohtovettä. Hän ei halua
enää puhua suomalaisuudesta. Hän haluaa
vain päästä pois ja antaa Suomen himmetä
taustalle pehmeän harmaiksi mielikuviksi.
Kunnes on aika ahmia kotimaata seuraavan
kerran.

kiinteän verkon käytön vähenemisellä Suomessa.
Enää 13 prosenttia Suomessa soitetuista puheluista puhutaan lankapuhelimeen. Lankapuhelimen käyttö on vähentynyt koko 2000luvun myös muissa pohjoismaissa, mutta
muualla lähes puolet kaikista puheluista soitetaan yhä kiinteästä verkosta.
- Muissa Pohjoismaissa pidemmät puhelut
soitetaan usein lankapuhelimella kotoa, mutta suomalaiset vaihtavat kännykkä korvalla
kuulumisia kotonakin, Juutinen vertaa.
Tekstiviestien on arveltu istuvan vähäpuheisten suomalaisten yhteydenpitoon. Ex-ulkoministeritasolla niitä onkin näppäilty satoja
viikossa, mutta keskivertosuomalainen lähettää vain runsaat 500 viestiä vuodessa.
Määrä on Islannin jälkeen Pohjoismaiden alhaisin. Tanskalaiset tekstaavat lähes neljä
kertaa suomalaisia enemmän ja ruotsalaisetkin räpläävät noin 1 600 viestiä vuodessa.
Kännyköiden suosia näkyy myös hintatasossa. Mobiiliverkon puhelinpalvelujen hinnat
laskivat Suomessa kahdeksan prosenttia viime vuonna. Vuodesta 1995 matkapuhelujen
hinnat ovat pudonneet yli 60 prosenttia.

Suomalaiset ovat Pohjoismaiden puheliain
kansa (Iltalehti 30.6.2010)

Kreikka yrittää lopettaa julkitupakoinnin jo 4.
kerran (Ilta Sanomat 30.8.2010)

Vai ei suomalainen puhu eikä pussaa? Suomalaisparien yhdyntätiheys on laskenut tasaisesti 1970-luvulta lähtien, mutta puhuttavaa katajaisella kansalla piisaa.
Viestintäviraston tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset ovat Pohjoismaiden ahkerimpia kännykkään puhujia. Suomalaiset lörpöttelevät kännykkäänsä keskimäärin yli 38
tuntia vuodessa, kun joviaaleina pidetyt
tanskalaiset soittelevat vain vajaan 26 tunnin edestä.
Todellisuudessa puheripuli on vielä pahempi,
sillä soitetut minuutit on laskettu liittymäkohtaisesti, vaikka joka neljännellä suomalaisella on käytössään useampia kännyköitä.
Suomalaiset myös puhuvat pidempiä puheluita kuin muut pohjoismaalaiset. Keskiverron kännykkäpuhelun pituus on Suomessa
hieman yli kolme minuuttia. Islantilaiset puhuvat puhelunsa alle kahdessa minuutissa,
ruotsalaiset ja norjalaisetkin vajaassa kahdessa ja puolessa.
Viestintäviraston viestintämarkkina-asiantuntija Jukka-Pekka Juutinen selittää numeroita

Kreikka yrittää jälleen kerran rajoittaa tupakointia julkisilla paikoilla. Keskiviikkona voimaan astuva laki kieltää tupakoinnin kaikilla
julkisilla paikoilla paitsi kasinoissa ja suurissa
konserttisaleissa, jotka saavat yhdeksän
kuukauden siirtymäajan.
Kyseessä on jo neljäs tupakoinnin kieltävä
laki Kreikassa 10 vuoden aikana. Aikaisemmat kiellot eivät ole purreet: Kreikassa tupakoidaan edelleen eniten EU:n alueella. Aikuisista lähes 45 prosenttia polttaa päivittäin.
Uuden lain mukaan tupakoitsijalle rapsahtaa
50-500 euron sakko ja yrittäjälle, joka sallii
tupakoinnin tiloissaan, 500-10 000 euron
sakko. Jatkuvasti lakia rikkovan yrityksen
toimilupa voidaan peruuttaa.
Ravintola-alan mukaan uusi laki ei voisi tulla
huonompaan aikaan kuin nyt, kun Kreikka
rämpii syvällä talouslamassa.
- En varmasti käännytä asiakkaita pois, tarvitsen heitä enemmän kuin koskaan, sanoi
ravintolaliiton pääsihteeri Yiannis Tsakos.
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Harvinaiset etunimet

(Expatrium Uutiskirje 14.9.2010)
Suomessa ei tilastoida tarkkaan erikoisimpia
suomalaisia etunimiä. Harvinaisimpien etunimien haltijoita halutaan suojella tietosuojasyistä. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelusta ei pysty selvittämään etunimen haltijoiden tarkkaa määrää, kun määrä on alle viisi,
vaikka sukupuoli kerrotaankin. Tällaisen suojelun piirissä ovat mm. etunimet Eemu, Ukri,
Neo ja Amelie.
Suomalaislapset saavat yllättävän usein vastakkaisen sukupuolen nimenä tutun nimen.
Antti-nimisiä naisia on tilastoitu yli 10 ja
Matti-nimisiäkin naisia noin 40. Noin 35 miehellä on etunimenään Anna tai Johanna.
Tilastoissa ovat mukana kaikki väestötietojärjestelmään merkityt, myös kuolleet.
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Älä kutsu kreikkalaista turkkilaiseksi – maksaa 200 000 euroa

(Taloussanomat 14.7.2010)

Kreikkalaisen kutsuminen turkkilaiseksi tulee
kalliiksi. Ruotsalaismeijeri aikoo maksaa noin
kaksi miljoonaa kruunua, reilut 200 000 euroa, eläkeläiselle, jonka kuva on jogurttipurkissa.
Kreikkalainen Minas Karatzoglis vaati vahingonkorvauksia 50 miljoonaa Ruotsin kruunua, kun hän tajusi kuvaansa käytettävän
turkkilaisen jogurtin mainostamiseen, kirjoittaa Expressen.
Jogurttia valmistava Lindahlin meijeri on
maksamassa noin kaksi miljoonaa kruunua
eläkeläiselle välttääkseen oikeustoimet Kreikassa.
Meijeri on käyttänyt miehen kuvaa jogurtissaan jo kahdeksan vuoden ajan. Yhtiö suunnittelee vahingonkorvausten vaatimista kuvatoimistolta, joka oli myynyt kuvan.
Arkeologit löysivät Odysseuksen palatsin

(Yle.fi 7.9.2010)

Kreikasta Ithakasta on löydetty rauniot, joita
kreikkalaisarkeologit pitävät osoituksena siitä, että seikkailijakuningas Odysseus ei ollut
pelkkää tarua. Odysseuksen kotisaarelta on
etsitty 16 vuoden ajan merkkejä Odysseuksesta.
Nyt löytyneet rauniot ovat 3 200 vuotta sitten olleet kolmikerroksinen palatsi, jossa oli
kallioon kaiverrettu portaikko.
Arkeologien mukaan rakennus oli juuri sellainen, jollaiseksi runoilija Homeros kuvaili
Odysseuksen palatsin.
Kreikan poliisi vahtii uima-altaita Google
Earthilla (Digitoday 4.8.2010)
Kreikan viranomaiset ovat alkaneet käyttää
uudenaikaisia keinoja verohuijareiden paljastamiseen. Google Earthin satelliittikuvat ovat
jo paljastaneet tuhansittain luvattomia uimaaltaita Ateenan esikaupungeista.
Kreikkalaisten tilastojen ja veronkannon monet puutteet ovat paljastuneet, kun Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Euroopan
unioni ovat patistelleet Kreikkaa laittamaan
numeronsa kuntoon miljardien apupaketin
ehtona.
Kreikka ei esimerkiksi ole tiennyt virkamiestensä määrää, mutta viime viikolla Kreikan
hallitus ilmoitti selvittäneensä, että viidesosa
työikäisistä on töissä valtiolla.
Kreikan poliisi on myös ryhtynyt uudella innolla selvittämään veronkiertoa, jota on ilmeisesti pidetty maassa täysin hyväksyttävänä harrastuksena.
Talousrikostoimiston SDOE:n päällikkö Ioannis Kapeleris sanoi Der Spiegel -lehdelle, että poliisi löysi matkailuyrityksistä pelkästään
kesäkuussa 4.340 veronkiertotapausta. Vielä
viime vuonna kesäkuun vastaava luku oli
506.
Etenkin lääkäreitä pidetään kovina veronkiertäjinä. Viime vuoden toukokuussa valtio
onnistui kuitenkin paljastamaan vain 24 lääkäreiden veronkiertotapausta – tämän vuoden toukokuussa haaviin tarttui jo 4.357 tapausta.

SDOE kuvaa helikoptereista Ateenan vauraita esikaupunkeja selvittääkseen, millaisissa
taloissa lääkärit, lakimiehet ja liikemiehet oikeasti asuvat. Talousrikostutkijat käyttävät
myös Google Earthin kaikille avoimen palvelun satelliittikuvia selvittääkseen varakkaiden
kreikkalaisten huviloita ja uima-altaita, Spiegel kertoi.
Ilmakuvien perusteella SDOE on paljastanut,
että Ateenan esikaupungeissa ei suinkaan
ole 324 uima-allasta, kuten virallisista ilmoituksista voi lukea. Uima-altaiden todellinen
lukumäärä on 16.974.
Kreikkalaiset ovatkin jo ryhtyneet piilottamaan uima-altaitaan ilmakuvilta muun
muassa peittämällä altaita vihreillä peitteillä.
Jo ennen Kreikkaa Google Earthin kuvia on
käytetty luvattomien uima-altaiden paljastamiseen ainakin Yhdysvalloissa.
Spiegelin mukaan SDOE:n poliisit ovat myös
viettäneet viikkokausia yökerhojen parkkipaikoilla ja kirjanneet ylös luksusautojen rekisterinumeroita. Tällä keinolla poliisi löysi kuusi tuhatta sellaista autonomistajaa, jotka ajelivat vähintään 100 000 euron arvoisella autolla – vaikka he olivat veroilmoituksessa
kertoneet ansaitsevansa korkeintaan 10 000
euroa vuodessa.
EU:n, IMF:n ja euroalueen keskuspankin
EKP:n edustajat ovat syynänneet Kreikan
kriisinhoitoa heinäkuun lopulta alkaen. Tutkimusten tulos ratkaisee, hyväksyvätkö EU ja
IMF toisen erän 110 miljardin euron tukipaketista.
Uutistoimisto Bloombergin haastattelemien
ekonomistien mukaan EU ja IMF tulevat kehumaan Kreikan edistymistä ja vaatimaan lisätoimia hätärahoituksen jatkon turvaamiseksi.
Euroalueen valtiovarainministereiden ryhmää
johtava Luxemburgin Jean-Claude Juncker ilmoitti jo olevansa "hyvin tyytyväinen" toimiin, joilla Kreikka on supistanut budjettinsa
alijäämää.
Ruokapalsta
Välimeren maat haluavat omalle ruokavaliolleen aseman osana Unescon aineetonta
maailmanperintöä

(Ruokatieto 26.8.2010)

Italia vaatii vankasti, että Välimeren perinteinen ruokavalio arvostetaan YK:n tiede- ja
kulttuurijärjestö Unescon aineettoman maailmanperintökohteen arvoiseksi. The Daily
Telegraph –lehden verkkojulkaisussa Italia
perustelee hakemusta sillä, että kuitupitoinen ja vähärasvainen ruoka vähentää monien kansantautien riskiä ja pidentää elinajanodotusta.
Unescon komitean on määrä päättää uusista
aineettoman maailmanperinnön kohteista
marraskuussa. Esityksen takana on myös
joukko muita Välimerta ympäröiviä maita.
Italian maatalousministeri Giancarlo Galan
totesi Telegraph.co.uk-sivuilla, että Välimeren perinteinen ruokavalio edustaa kestävää
elämäntapaa, joka perustuu paikallisten
tuotteiden syömiseen seurallisessa tilanteessa yhdessä perheen ja ystävien kesken. Hänestä tämä ja sukupolvelta toiselle periytyvä
perinnetieto ovat jotain ainutlaatuista maailmassa ja siksi säilyttämisen arvoista.
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Ruuan arvostusta ylös omien keskuudessa
Viime vuosina myös Pohjoismaat ovat asiantuntijavoimin nostaneet pohjoismaista tai
Itämeren ruokavaliota terveellisyydessä Välimeren perinteisen ruokavalion rinnalle. Maaja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila
toteaa, että suomalaisen tai Pohjoismaiden
ruokavalion ehdottaminen Unescon listalle ei
kuitenkaan ole nyt ajankohtaista.
- Suomalaisen ruuan ja ruokakulttuurin edistäminen omassa maassamme on tällä hetkellä painopisteenämme. Oman ruokaperinteemme ja kotimaisen ruuan arvostaminen,
ruuan laittaminen yhdessä ja perheen yhteiset ruokahetket ovat asioita, joiden merkityksen toivon entisestään kasvavan. Suomalaisen ruokakulttuurin edistämisohjelman toimin on panostettu näiden lisäksi myös esimerkiksi kouluruokailun laatuun, Anttila toteaa.
Italialaiset ovat huolissaan perinneherkkujensa laittomista kopioista, ruokaväärennöksistä, joita myydään aitoina tuotteina. Väärennöksiä on tehty esimerkiksi ilmakuivatusta kinkusta, neitsytoliiviöljystä ja mozzarellajuustosta.
Myös ransakalaiset ovat lehden mukaan lobanneet Unescoa oman keittiönsä puolesta.
Aineettoman maailmanperinnön lista julkistettiin kaksi vuotta sitten ja sille on hyväksytty jo noin 180 perinnettä tansseista lauluihin, uhanalaisiin kieliin, uskonnollisiin rituaaleihin ja käsityötaiteeseen. Suomesta listalla ei ole ainakaan vielä mitään.
Suomi on maailman ruokaturvallisin maa

(Ruokatieto 20.8.2010)

Suomalaiset saavat nauttia maailman vahvimmasta ruokaturvasta, osoittaa britannialaisen riskinarviointiyritys Maplecroftin kokoama kansainvälinen indeksi vuodelle 2010.
Se arvioi perusruuan saatavuuteen liittyviä
riskejä 163 maassa.
Suomen kannoilla ovat muut Pohjoismaat
Ruotsi, Tanska ja Norja. Viidentenä seuraa
Kanada ja sen perässä Yhdysvallat, Saksa,
Britannia ja Ranska. Vähiten ruokaturvallisia
maita ovat Afganistan sekä Afrikan maat
Kongon demokraattinen tasavalta, Burundi,
Eritrea, Sudan ja Etiopia. Afrikan valtiot hallitsevat turvattomien ruokamaiden kärkeä pitämällä 36 paikkaa 50 vaikeimmin ruuan
saatavuusongelmista kärsivän maan listalla.
Indeksi huomioi YK:n maailman ruokaohjelman kanssa kehitetyt 12 kriteeriä, joihin
kuuluu kansakunnan ravitsemuksen ja terveyden taso, viljanviljely ja –tuonti, bruttokansantuote per henkilö, luonnonmullistukset, konfliktit ja hallinnon aikaansaapuus.
Ruokariskeistä suurimpia ovat raportin mukaan ilmaston ääri-ilmiöt, köyhyys ja infrastruktuurin puutteet, kuten teiden ja yhteydenpitoväylien vähyys. Kanadaa ovat kurittaneet tulvat, 115.-sijalla olevaa Venäjää kuumuus. Pahiten ruokaturvattomuudesta kärsivissä maissa myös paikalliset konfliktit ovat
merkittävä syy ravinnon huonoon saatavuuteen.
Maplecroftin pääjohtaja, professori Alyson
Warhurst toteaa, että ruokaturva on erittäin
tärkeä maantieteellis-poliittinen kysymys ja
tekijä, joka vaikuttaa kansainvälisten sijoittajien toimintaan.
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-Maailma katsoo nyt kohti Kiinan (96) merkittäviä ruokavarastoja. Ruuankulutus on
siellä kuitenkin kasvussa, eikä ylijäävä määrä
ole tiedossa. Välittäjien mukaan noin 200
miljoonaa tonnia ruokaa on varastoissa ympäri maailman, mikä on enemmän kuin
vuonna 2008, Warhurst sanoo yrityksen tiedotteessa.
Kesäkurpitsasosekeitto
Aineosat 4hkl
4 kesäkurpitsaa
hieman vettä
valkosipulin kynsi
1 tl tahin (seesaminseimenistä tehtyä
tahnaa)
Pansuolaa
(persiljaa, tai oreganoa, basilikaa tai muuta
yrttiä makusi mukaan)
Ohje:
Kuori kesäkurpitsat osittain ja laita ne kattilaan. Lisää kokonainen kuorittu valkosipulin
kynsi sekä hieman vettä (noin 1/2 lasillista
riittää)
Laita liedelle kiehumaan, ja keitä kunnes
ovat ihan vetisiä ja kypsiä. Poista valkosipulinkynsi.
Soseuta kesäkurpitsat, lisää niiden sekaan ripaus Pansuolaa, ja 1 tl tahin-tahnaa.
Haluttaessasi voit lisätä yrttejä makusi mukaan.
Tarjoile keittolautasilta.
Jos syöt lisäksi hieman lihaa tai kalaa, tai
vaikkapa palan leipää, sinulla on kaikinpuolin
ravitseva ateria.
Keveämpää syksyä kaikille laihduttajille...
voit pyytää lisää reseptejä Saaralta Italiasta
saaraminnakaisa@yahoo.com
amatöörikokki
Soijasuikalekastike
Laihduttajille ja vegeille sopiva!
Raaka-aineet
n. 100 g vaaleita soijasuikaleita
1 l vettä
½ kasvisliemikuutio
Marinadi:
4 tl oliiviöljyä
0,5 dl vettä (tai soijasuikaleiden keitinlientä)
1 rkl valkoista balsamicoa
0,5 dl soijakastiketta
4 tippaa sitruunamehua
1 tl chilisosetta
2 tl mustapippuria
1 tl Pansuolaa
1/2 tl hunajaa
2-5 valkosipulinkynttä, maun mukaan
Kastike:
tilkka oliiviöljyä
400-500 g marinoituja vaaleita soijasuikaleita (100g kuivana)
500 g tomaattimurskaa
punasipuli, lohkoina
5-10 kirsikkatomaattia, kokonaisina
4 basilikan lehteä, silputtuna
1 rkl crème bonjouria, vaikkapa paprika-chili
(n. 25 g)

Keitä soijasuikaleita vedessä ½ kasvisliemikuution kanssa n. 20 minuuttia. Kaada keitinvesi pois suikaleista (tai sen voi hyödyntää esim. keittämällä siinä spagetin, laittamalla marinadiin tms.)
Valmista marinadi sekoittamalla kaikki marinadin aineet keskenään kulhossa. Marinadiin
voi käyttää mielensä mukaan mitä vain
mausteita, öljyjä, kastikkeita, yrttejä tms.
Lisää kulhoon marinadin sekaan soijasuikaleet ja sekoita, sulje kannella tai vähintään
tuorekelmulla. Laita kulho jääkaappiin pariksi
tunniksi, jotta marinadi voi imeytyä. Jos sinulla on kiire, niin laita kulho jääkaapin sijasta mikroon muutamaksi minuutiksi ja maistele onko suikale tarpeeksi maustunut. Pääasia on, että suikaleet maistuvat tarpeeksi
maustetuilta, kun aloitat niiden paistamisen,
sillä soijasuikale itsessään ei maistu oikein
miltään. Lisää soijakastiketta, suolaa tai muita mausteita, jos suikale ei maistu tarpeeksi.
Paista marinoituja suikaleita tilkassa oliiviöljyä. Voit ”ruskistaa” suikaleet. Lisää sen jälkeen tomaattimurska ja punasipuli, basilika,
kirsikkatomaatit ja crème bonjour. Anna kiehahtaa, mutta älä keitä liian kauan, jotta sipuli jää rapsakaksi, eikä ole täysin kypsää ja
pehmeää. Kastike ei kaipaa lisämausteita,
jos on marinoinut soijasuikaleet huolella,
niistä tulee paljon makua:)
Nauti esim. täysjyväspagetin, parmesanjuuston, tuoreiden kirsikkatomaattien ja
mexican ketsupin kera, basilikan lehdellä
kruunattuna. Voit myös lisätä kastikkeeseen
chiliä, jos haluat siitä tulisempaa.
Kaalikeitto laihduttajille
Raaka-aineet
1 iso kaali
5 porkkaa
1 purjo
3 paprikaa, vaikkapa eri värisiä
1 nippu varsi- tai juuri selleriä
sipulikeittopussi
jalopenoa
Leikkaa kaali pienemmiksi ja viipaloi porkkanat, samoin purjo ja paprikat. Leikkaa myös
varsiselleri pieniksi paloiksi. Keitä isossa kattilassa ja lisää sipulikeittopussi ja jalopeno.
Jalopenoa kannattaa käyttää varovasti, mutta vähintään pieneksi hakattuna kolme ruokalusikallista. Jos haluat voit käyttää keittoon myös lihaa ja lisää se nyt samalla.
Laihduttajan leipävanukas
Tämä herkku on nopea valmistaa ja tarjoiltuna kevennetyn vaniljavaahdon kanssa kevyt
ja kiva herkku kahvipöytään tai jälkkäriksi.
Tämän saman vanukkaan voi myös tehdä
pullaviipaleista ja kermavaahdosta, jolloin
maku on hieman juhlavampi (tosin ei sitten
ole enää kevyt herkku)
Vanukas:
noin 10-12 siivua vaaleaa leipää (esim vehnäpaahtoleipä)
1 1/4 dl vettä
1 tl sitruunamehua
noin 2-3 rkl makeutusainetta tai sokeria
marjojen kirpeyden ja oman maun mukaan
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noin 1/2 litraa sekalaisia pakastemarjoja:
mansikoita, vadelmia, herukoita, mustikoita...
Kevennetty vaniljavaahto
1 dl flora vanilla
1 dl vähärasvaista maitorahkaa
vaniljasokeria tai kanelia
Leikkaa yhdestä leipäviipaleesta kulhon pohjaan sopiva kiekko. Leikkaa muista leipäviipaleista kaikki reunat pois ja jaa palat puoliksi kahteen osaan, suorakaiteen muotoisiksi
paloiksi.
Leikkaa kohmeiset mansikat viipaleiksi. Pane
vesi sekä kaikki muut marjat paitsi mansikat
kattilaan. Kuumenna varovasti kunnes marjat alkavat hajota. Nosta liedeltä. Lisää mansikat ja mausta sitruunamehualla ja makeutusaineella tai sokerilla marjojen kirpeyden
mukaan. Anna seoksen jäähtyä.
Kasta leipäviipaleiden toinen puoli "marjamehussa" ja vuoraa leivällä noin 1 litran vetoinen vuoka niin ettei leipäviipaleiden väliin
jää rakoja. Kasta pohjaviipaleet mehussa ja
nosta sivuun odottamaan. Kaada loppu marjamehuseos leivällä vuorattuun vuokaan. Jos
vuoka ei täyttynyt marjaseoksesta, lado pinnalle reilu kerros viipaloituja mansikoita, niin
että pinta on leipäviipaleiden reunan kanssa
melkein samalla tasolla. Lado mehussa kostutetut leipäviipaleet vuoan peittäväksi pohjaksi. Peitä vuoka kelmulla ja nosta viileään
vetäytymään, mieluiten seuraavaan päivään.
Poista kelmu ja kumoa vanukas varovaisesti
tarjoilulautaselle.
Vatkaa flora vanilla kuohkeaksi vaahdoksi.
Lisää vaahtoon maitorahka varovasti käännellen sekaisin. Mausta vaniljasokerilla ja/tai
kanelilla. Voit tarjoilla vanukkaan ja vaahdon
erikseen tai levittää vaahdon suoraan vanukkaan pintaan kuorrutukseksi. Koristele mansikan, mustaherukan, vadelman tms lehdillä
ja myrkyttömillä kesäkukilla.
Kevennetyt juustosarvet ja appelsiinituorejuustosarvet
Appelsiinituorejuustolla täytetyt sarvet ovat
hyviä jo sellaisenaan. Juustosarvet maistuvat
hyvältä myös esim kinkun kanssa.
16 sarvea:
4dl vehnäjauhoja
2tl leivinjauhetta
1/2 tl suolaa
1 prk vähärasvaista maitorahkaa (0,3%)
1/2 dl flora culinessea
Voiteluun 1 muna
15% juustoraastetta, kevyt tuorejuustoa,
appelsiinia (mausta tuorejuusto appelsiinilla), seesamin siemeniä, sokeria ja appelsiininkuoriraastetta.
Juustosarviin: Lisää noin 1-2 dl 15% juustoraastetta taikinaan. Ripottele raastetta myös
kaulitun taikinan päälle ja valmiin voidellun
sarven päälle.
Appelsiinituorejuustosarviin: Lisää taikinaan
vajaa 1/2 tl raastettua appelsiininkuorta ja 1
rkl sokeria (appelsiininkuoriraasteen voi
myös jättää pois). Täytteeksi noin 1/2 prk
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itse maustammasi appelsiituorejuustoa. Laita
n 1/2 rkl kokoinen nokare tuorejuustoa keskelle kaulitun ja ositetun palan leveää päätä.
Rullaa niin että tuorejuustonokare jää sisään, keskelle sarvea. Ripottele halutessasi
voidellun sarven päälle seesaminsiemeniä tai
juustoraastetta.
Laita kulhoon kaikki kuivat aineet, lisää maitorahka ja flora culinesse sekä juustoraaste
tai appelsiinikuoriraaste. Puristele taikina kädellä tasaiseksi. Jaa taikina kahteen yhtäsuureen osaan ja puristele palloiksi. Kauli taikinapallot jauhotetulla alustalla
kahdeksi
pyöreäksi ja litteäksi, noin vajaa 1/2 cm paksuiseksi, levyksi. Leikkaa pizzaleikkurilla tai
taikinapyörällä kummatkin levyt 8 osaan. Ripottele juustoraaste tai laita nokareet appelsiinituorejuustoa paloitelluille osioille ja rullaa leveästä päästä aloittaen kevyesti rullalle. Asettele leivinpaperille hieman kaarevaan
asentoon, terävä kulma alaspäin. Voitele
munalla ja ripottele päälle juustoraastetta tai
seesamin siemeniä. Paista 200 asteisessa
uunissa noin 15 minuuttia kunnes sarvet
ovat kauniin ruskeita.
Tässä vielä Lintu75:sen alkuperäinen juustosarvien ohje:
4 dl vehnäjauhoja
1/4tl suolaa
50g margariinia tai voita
1 prk kermaviiliä
2dl juustoraastetta
Sekoita kuivat aineet sekaisin ja lisää pehmeä rasva ja kermaviili. Sekoita tasaiseksi
taikinaksi.
Vadelma-mustaherukka muffinssit
Noin 12 muffinssia (n. 8 amerikan muffinssia)
1 muna
1 - 1 1/2 dl sokeria
2 1/2 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
2tl vaniljasokeria
2 rkl flora culinessea tai sulatettua rasvaa
(rasvaa voit laittaa myös enemmän, esim 34rkl)
1/2 dl vähärasvaista maitorahkaa
1/2 dl vaniljajogurttia
1/4 dl rasvatonta maitoa
2dl vadelmia
1 dl mustaherukoita
Vatkaa muna ja sokeri vaahdoksi. Sekoita
kuivat aineet keskenään ja siivilöi vaahdon
joukkoon varovaisesti kauhalla sekoittaen.
Sekoita jogurtti, rahka ja maito keskenään ja
lisää taikinaan rasvan kanssa varovasti sekoittaen. Älä vatkaa. Murenna kokonaiset
vadelmat pinemmäksi. Lisää marjat ja kääntele juuri ja juuri sekaisin. Lusikoi kaksinkertaisiin muffinssivuokiin ja paista 200 asteessa noin 15-20 minuuttia. (isommat muffinit
20 min)
Ulkosuomalaishoroskooppi

Laatinut Sipsu Suomalainen, Italia
OINAS
Joillakin oinailla voi olla sakot tiedossa, verojen maksu tai joku muuten rästiin jäänyt las-

ku. Jos taasen olet sotajalalla ja oikeuden
kanssa tekemisissä, yritä pysyä totuudessa.
Nyt kaikki pienimmätkin valheet paljastuvat.
Myös kirurgin veitsistä, hammaslääkaristä
ym. pitäisi pysyä loitolla. Marraskuussa voit
hengähtää hetken, ja vasta helmikuussa
2011 pahin näyttää olevan ohitse.
HÄRKÄ
Toukukuun puolenvälin paikkeilla syntyneillä
onnistaa työasioita hoitaessa, je ne, jotka
ovat syntyneet huthikuun puolella loistavat
karismaattisuudellaan. Joulun alla voi tapahtua jotain vatsanpohjaa kutittavaa, ja ystävänpäivän paikkeilla siitä voi tulla jopa pysyvää.
KAKSONEN
Jos vain voit, pysy kaukana juoruista, ja varsinkin niiden eteenpäin levittelemisestä, ellet
halua satikutia heti loppiasen perään. Kesäloman jälkeen on hyvä aloittaa urheilu, ja sinun kannattaa aloittaa ihan varovasti, ettei
tule nyrjähtämisiä. Siirrä taistelulajit vasta
tammikuulle (sitä juoruista syntynyttä
stressiä purkamaan).
RAPU
Sinusta ei ole kuuntelijaksi, ja sitten kärjistät
asiat niin, että lopulta tulet vainoharhaiseksi
ja kostonhimmoiseksi. Valoa tunneliin tulee
joulun alla. Kadut tietenkin heti perään, mutta en suosittelisi, että lähdet siitä heti anteeksipyyntöjä
esittelemään.
Sotaan
tarvitaan ainakin kaksi osapuolta. Odota,
että toinen aloittaa rauhan neuvottelut.
Joulu pyhineen ja lepoineen tuo uusia iloisia
ajatuksia tullessaan.
LEIJONA
Ei ihan sitä, mitä leijona voisi haluta. Ei parrasvaloja. Ei jalustaa. Saavutukset eivät nyt
näytä vastaavan kaikkia odotuksia. Eli ei yhtään ihme että olet kärttyisä. Ja jos et halua
riitaa, pysy poissa rapu-ystävistä. Marraskuun lopulla hieman paranemaan päin. Joulukuu loistava. Jos olet suorittamassa yliopiston loppututkintoa, voit sijoittaa valmistumis
ajankohdan tälle kuulle.
NEITSYT
Hyvä lokakuu. Ei niin tuottava kuin toisvoisit,
varsinkaan niille, jotka ovat syntyneet syyskuun 18 päivän paikkeilla. Marraskuussa
kukkaron nyörit kiristävät, hellittävät hieman
joulukuun alussa, mutta joulu vie sen pienenkin säästämisen ilon mennessään. Ensi
vuonna uusi yritys.
VAAKA
Rationaalinen ja hilpeä, sosiaalinen ja jopa
urheilullinen. Vaaka nauttii tästä syksystä ilman pilven häivää.
"Tässähän voisi jopa rakastua", ajattelee
vaaka. Ja se mahdollisuus on, koska kommunikointi pelaa, on viestejä, puheluita ja
kutsuja, joihin vastata ja varsinkin mennä.
SKORPPIOONI
Ja jos vaaka on onnellinen, niin skorppiooni
on onnekas, siis todella onnekas, jos vielä
oppisi jakamisen ilon. Parhaimmat mahdollisuudet ovat niillä, jotka ovat syntyneet marraskuun puolenvälin tienoilla. Jopa avioliiton
solmiminen onnistuu. Puku ei revähdä, kak-
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ku pysyy pystyssä eikä anoppiakaan ärsytä.
Kas kummaa.
JOUSIMIES
Taitaa olla heräteostoinen syksy. Ja välillä
sitten pakenet sohvasi nurkkaan plaidin alle
katsomaan vanhoja leffoja.
Jos ajattelit opiskellla humanistisia aineita
(filosofia, sosiologia, psygologia jne) jaksat
keskittyä niiden opiskeluun tänä syksynä
aivan eri tavalla. Voisi olla hyvä ajankohta
aloittaa.
KAURIS
Pieni hengenvetoaukko aina helmikuuhun
2011 saakka, ja sitten se rulijanssi taas
alkaa. Ja joillekin se on todella pitkä. Keskivertoaika noin 8 kk pahimmillaan. Ei oikeudenkäynteja (jos olet asianajaja, selaa
paperit ja huolehdi siitä, miten asian esität),
eikä kovin mielellään lääkäreitä, jos leikkaus
vain voi odottaa.
Nuku paljon, ja pidä huolta ruokavaliostasi.
VESIMIES
Lokakuusta tulee vaikea. Opinnot eivät suju,
ei
hajuakaan,
vaikka
kiinnostaisikin.
Karismaattisuus
on
karkuteillä.
Naisista/miehistä ei hajuakaan. Ei siis ihme
ettei mikään jää päähän, ja opettajat/
esimiehet senkun irvailee. Ja siinä viidakossa
se metsästyskään ei ota onnistuakseen.
Parempi seurata rakkauselämää TVstä.
Marraskuussa hieman helpottaa.
KALAT
Kalat pääsevät samaan kategoriaan vaakojen ja skorppioonien kanssa, ja jos vielä parisuhteessa jompaan kumpaan, onni se senkun loistaa. Voit noutaa palkintosi sateenkaaren juurelta. Ne jotka toivovat perheenlisäystä, saavat parempia viitteitä ensi vuoden
huhtikuusta lähtien. Mikä tahansa asia jonka
tulee syntyä (liikekumppanuus, oma yritys,
oman talon jalusta, pysyvä suhde, jne) syntyy parhaiten ensi vuonna. Nyt on hyvä aika
aloittaa sen perustat.
Hyvää syksyä kaikille ulkosuomalaisille toivottaa

Ulkosuomalaisastrologi Sipsu
Toimitus surffaili Internetissä
Nyt voit laskea, paljonko lentosi todella
saastuttaa. Lentoyhtiö Finnair julkisti torstaina laskurin, joka perustuu toteutuneisiin
polttoaineenkulutuslukuihin. Syötät laskuriin
vain mistä ja minne olet matkustamassa,
laskuri kertoo paljonko juuri sinun osuutesi
polttoaineenkulutuksesta on ja minkä verran
syntyy päästöjä.
http://feel.finnair.com/full.html?skip_intro=1
&start_page=emissions
Ryhmä ihmisille, joita ärsyttää suomen kielen rappio ja etenkin yhdyssanavirheet. Niitä
on kaikkialla! Täällä niistä saa valittaa samanmielisille, ennen kuin pää halkeaa tai lukihäiriöiset ystävät ja muuten vain huolimattomat(?) saavat kuulla kunniansa.
www.facebook.com/group.php?gid=682476
1843
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22.-24.10.2010 Valamon kansanopistossa
järjestetään kurssi “Kreikan Ortodoksinen
Kulttuuri
Suomessa on satojatuhansia ihmisiä, jotka
ovat käyneet Kreikassa ja pitävät maasta ja
sen kulttuurista. Monesti Kreikan ortodoksinen kulttuuri jää kuitenkin vieraaksi. Kurssilla perehdytään Kreikan historiaan, hengellisyyteen ja turistin kohtaamaan jumalanpalvelus-elämään.
Kurssilla toimivat luennoitsijoina mm. TT
Hannu Pöyhönen, nunna Kristoduli, munkkidiakoni Serafim ja isä Ioannis Lampropoulos.
Lisätietoja kurssista:
opisto@valamo.fi, www.valamo.fi
Vitsejä
Iltalehden vitsikilpailun finalistit

(Iltalehti 11.8.2010)

1. Metsästäjä ja hirvi
Metsästäjä joutui vankilaan laittomasta hirvenmetsästyksestä. Vaimo tuli vankilaan vierailulle ja kysyi: - Miten voit?
Mies vastasi: - Hyvin, mutta on hirveä ikävä.

Pointer

2. Parturissa
"Säästetäänkö pulisongit", kysyy parturi.
"Tottakai", vastaa asiakas. "
No minäpä panenkin ne tähän muovipussiin
teille kotiin viemisiksi", vastaa parturi.

pulisongit

3. Pizza
Pitsa makasi vatsan pohjassa kun sinne tuli
viski. Hetken päästä tuli toinen ja kolmas.
Kahdeksannen kohdalla pitsa kysyi: Mitä ylhäällä tapahtuu? Viski vastasi, että siellä on
tosi kovat pileet ja meitä tulee varmasti lisää! Pitsa siihen, että taidanpa käydä katsomassa!

mice

4. Hyvät välit anoppiin
Mies toiselle: - Minulla on hyvät välit anoppiini. - Sepä mukava kuulla! - Kyllä, yli yhdeksänsataa kilometriä.

Rauski

5. Titityy
Hesalainen talitintti oli kyllästynyt kiireiseen
ja hektiseen elämänmenoon. Niinpä se päätti muuttaa maisemia ja valitsi lupsakkaan
Kuopion. Niinpä se lennähti Kuopijossa ensimmäiselle oksalle ja iloisesti liverteli titityy!
Eikä kuulunut mitään. Ja niin se lensi toiseen
kaupunginosaan ja taas iloisesti kiekaisi titityy! Ja aivan kuolemanhiljaista. Siitä talitintti
jo vähän hermostui ja ihmetteli missä iloiset
ja lupsakkaat kuopiolaiset on, ja päätti vielä
kerran hihkaista TITITYY! Ja silloin paikalle
lennähti laiskan pulskea talitintti ja virkkoi:
titipä hyvinnii tyy.

Lahden Martta

6. Nopein isä
Kolme poikaa kilpaili siitä, kenellä on nopein
isä. Ensimmäinen poika sanoo: - Meidän isäpä on niin nopea, että kun isä tiputtaa omenan kerrostalon viidennestä kerroksesta, ehtii isä ottaa sen kiinni alhaalta. Toinen poika
sanoo: - Meidän isä onkin niin nopea, että

kun isä juoksee taloa ympäri, niin voi nähdä
hänen takapuolensa vielä vilahtavan sen
nurkan taakse jonne isä suuntaa. Kolmas
poika sanoo: - Vaan meidän isäpä on niin
nopea, että kun siltä loppuu neljältä työt niin
se on jo varttia vaille kotona.

nightmare

7. Ammatti-ihmisiä
Kemisti, fyysikko ja mikrotukihenkilö olivat
automatkalla, kun moottori yhtäkkiä sammahti, vaikka bensamittarikin näytti vielä
vihreää. Ensimmäisenä tilannetta analysoi
kemisti: - Luultavasti nämä helteet ovat aiheuttaneet bensassa epäedullisen kemiallisen reaktion. - Ei, ei, puuttui puheeseen fyysikko. - Kyllä tämä on selvästi moottorin
osista ja niitten välisestä kitkasta johtuva vika. Mikrotukihenkilö oli malttamaton: - Oli
miten hyvänsä, tämä tilanne on korjattava.
Mennään kaikki ulos, suljetaan kaikki ovet ja
odotetaan vähän aikaa!

Javanainen

8. Nörtin tapa
Hienostomiehet juttelivat illallispöydässä
elektroniikasta. Toinen sanoi toiselle: -Tiedätkös muuten, mitä nörtti tekee, kun
haluaa saada raitista ilmaa? -No mitä ? Avaa Windowsin.

eikunheikunkeikun

9. Ruma eukko
Kaverilla on niin pahannäköinen eukko, että
kun se menee liiteriin, niin sahapukki kävelee ulos.

Jugelius

10. Sika
Mikä on sikojen ruokarukous? Äläkä saata
minua kiusaukseen.

zzusa

11. Munkki ulos kaapista
Sinkkumies oppi nopeasti, ettei uudelle deitille kannata mainita yhtään mitään muista
naisista. Siitä lähtien hän sanoi aina deitille
heti kättelyssä olevansa kuin munkki, joka
on juuri tullut ulos kaapista.

Kukoc

12. Liftarimummo
Olipa kerran mummo, joka liftasi tien vieressä lehmä mukanaan. Hän liftasi liftaamistaan, kunnes eräs Ford-kuski päätti ottaa
hänet kyytiin. Hän sanoi: -Kyllähän sinä voit
tulla kyytiin, mutta ei tuo lehmä sisälle mahdu. -Laita se vaikka peräkoukkuun narusta,
kunhan se tulee mukana, mummo tokaisi.
Mies teki työtä käskettyä ja sitoi lehmän peräkoukkuun. Tämän jälkeen mies lähti ajamaan mummo kyydissä ja lehmä peräkoukussa eteenpäin. Mies ajoi hitaasti 20 km/h.
Hän katsoi sivupeileistä, onko lehmä vielä
mukana. Yht' äkkiä miehelle tuli kysymys
mieleen: Kuinka kovaa tämä lehmä pystyisi
kulkemaan? Mies päätti testata asiaa. Hän
kiihdytti 40 km/h. Lehmä vaihtoi kävelyn
hölkäksi. Mies kiihdytti 60 km/h. Lehmä siellä perässä tulee vaivattoman näköisesti.
Mies kiihdytti 80 km/h. Lehmä vaihtoi hölkän
juoksuksi. Mies päätti vielä viimeisen kerran
kiihdyttää 100 km/h. Siellä se lehmä tulee
rennoin harppauksin. Mies totesi: -Kyllä toi
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sun lehmä on kova poika juoksemaan, mutta
nyt se tais väsyä, koska se nosti korvansa
pystyyn. Tähän mummo vastaa: -Ei, kun se
on sen merkki, että se lähtee ohittamaan.

Adu

13. Viinan kirous
1950-luvulla raittiusvalistussaarnaaja oli pitämässä puhetta pikkupaikkakunnan maamiesseuran talolla. Havainnollistaakseen
viinan kirousta hän otti esille pullon kirkasta
viinaa, kaatoi siitä lasillisen ja laittoi sitten
lasiin elävän kastemadon. Hetken kuluttua
mato lakkasi kiemurtelemasta. Suurieleisesti
puhuja kysyi kuuntelijoilta: "Mitä me tästä
opimme?" Etupenkissä istunut pieni poika
vastasi viivyttelemättä: "Kun juop viinoo niin
mato kuoloo!"

Melusina

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. (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
3.10
10.10
24.10
31.10
6.11
7.11
14.11
20.11
28.11

Kuukausitapaaminen.
Mikkelinpäivä
Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä
YK:n päivä. Rukouspäivä
Kesäaika päättyy, kelloja siirretään
yksi tunti taaksepäin
Pyhäinpäivä. Ruotsalaisuuden päivä
Kuukausitapaaminen
Isänpäivä. Valvomisen sunnuntai
Lapsen oikeuksien päivä
1. Adventtisunnuntai

--------------------------------------------------Seuran seuraava tiedote ilmestyy marraskuussa 2010. Toimitus odottaa jälleen
lukijoilta juttuja, vinkkejä ja kommentteja
tiedotteeseen.
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